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Geachte klant,
Wij feliciteren u met de aankoop van dit JOY SPORT product.
Tevens wensen wij u veel plezier toe met uw goede keuze.
Volg aandachtig de montage handleiding.
Mocht u nog vragen hebben dan helpen wij u graag verder.

Garantie,
Deze garantie geldt gedurende 12 maanden voor elke fabricagefout aan uw JOY
SPORT product die door een gemachtigd JOY SPORT dealer werd verkocht.
Wanneer u garantie claimt bied JOY SPORT de mogelijkheid om naar eigen
goeddunken het defecte apparaat of het betreffende onderdeel te herstellen of te
vervangen.
De transportkosten van en naar onze werkplaats worden uitgesloten van deze
garantie, en zijn dus voor rekening van de bezitter van het product.
Wanneer u aanspraak wenst te maken op eventuele garantie gaat u met het
aankoopbewijs naar de dealer waar u uw product heeft gekocht.
De dealer zal uw claim dan verder afhandelen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de officiële JOY SPORT
importeur.

Garantie uitsluitingen,
De garantie geldt niet voor: de normale slijtage, de gevolgen van een ondeskundige
handeling, of beschadiging door de koper of door derden zelf, en defecten die aan
extreme omstandigheden te wijten zijn.
De garantie kan ook niet worden geclaimd wanneer de originele constructie of
uitrusting werd gewijzigd, of wanneer geen originele JOY SPORT onderdelen voor de
reparatie werden gebruikt.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten,
incidenteel noch gerelateerd ten gevolge van gebruik van dit apparaat.
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Omschrijving
Bodemplaat
Voor en achterpaneel
Zijpanelen
Frame
T-Stuk
Wielen compleet met lagers en velg
Disselboom
Handvaten
Metalen staanders
Plastic bus
Metalen ringen
Plastic beschermkapjes
Splitpen
Metalen doppen om wielen te zekeren
Bout
Borgmoer
Moer
Bout
Afdichtdoppen
Assen

WAARSCHUWING:
•
•

Dit product mag alleen door volwassenen gemonteerd worden!
Deze informatie a.u.b. bewaren voor eventuele correspondentie.
MONTAGE INSTRUCTIES:

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Controleer met behulp van de onderdelen lijst of alle onderdelen in de verpakking
aanwezig zijn.
Plaats het frame (4) ondersteboven op een stuk karton of doek en schuif het T-Stuk
(5) over de pin aan de voorkant van het frame. Steek de splitpen (13) door de opening
en buig de uiteinden om de pin, om het T-stuk aan het frame te zekeren.
Schuif de assen (20) in de buisopening van het T-stuk en in de buisopening aan de
achterkant van het frame.
Plaats een metalen ring (11) en daarna een wiel (6) over elk uiteinde van de assen.
Let op: Mocht een van de wielen niet op de as schuiven kan het zijn dat de wiellagers
in de weg zitten.
Dit is gemakkelijk te verhelpen door een vinger in de wielopening te steken en de
lagers op hun plaats te drukken.
Nu kunnen de metalen doppen (14) op de uiteinden van de assen worden bevestigd.
Gebruik daarvoor een houten of rubberen hamer.
Let op: Nadat de doppen op de assen zijn bevestigd zijn deze erg moeilijk te
verwijderen. Controleer daarom eerst of de ventielen van de wielen naar buiten wijzen
en of de metalen ringen niet zijn vergeten.
Plaats het frame op de wielen en leg de bodemplaat (1) op het frame. De openingen in
de bodemplaat passen precies rond de 4 buizen in het frame.
Nu kunnen de zijpanelen (3) worden geplaatst. De buizen van de zijpanelen passen in
de twee openingen aan elke zijde van de bodemplaat.
Hierna kunnen het voor en achterpaneel (2) tussen de twee zijpanelen worden
geschoven. Voor dit doeleinde zijn er op de zijpanelen speciale latjes bevestigd.
Bevestig nu de disselboom (7) aan het T-stuk met behulp van bout (15) en moer (16).

De bolderwagen is nu klaar voor gebruik. Veel plezier met het gebruik hiervan!
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Dear customer,
We want to thank you for having chosen a JOY SPORT product, and wish you a lot
of fun and success during training with your JOY SPORT exercisers.
Please note and follow the enclosed safety and assembly instructions carefully.
If you have questions please do not hesitate to contact us.

Guarantee,
This guarantee covers all manufacturing and material flaws on JOY SPORT products
purchased from an authorized JOY SPORT dealer for a period of 12 months from
purchase.
If you wish to make a claim under the guarantee, JOY SPORT shall be entitled to
repair or replace the defective unit or part at its discretion.
The owner of the unit must pay for the transport costs and any dealer's workshop
costs.
To make a claim under the guarantee, take your guarantee card to your dealer.
The dealer will then take the necessary action.
If this is not possible, contact your national JOY SPORT importer.
The following are not covered by the guarantee : normal wear and tear and the
consequences of improper treatment or damage caused by the purchaser or third
persons and faults which are due to other circumstances.
Claims may not be made under the guarantee if modifications have been made to
the original construction or equipment or if JOY SPORT original parts were not used
to repair the unit.
In no event the manufacturer shall be liable for incidental or
consequential losses, damages or expenses in connection with exercise products.
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Part List
Description
Bottom plate
Front and back board
Sideboards
Main frame
T-bar with plastic covering
Wheels complete with bearings and rim
Pull bar
Hand grips
Metal holders
Plastic washer
Metal washer
Plastic safety cap
Clip to fix T-bar to mainframe
Metal caps to fix the wheels on the axles
Bolt
Nylon nut
Nut
Bolt
End caps
Axle

WARNING:
•
•

This product should be assembled by adults only!
Please keep this information for your future reference.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Take all parts out of the carton and check with help from the parts list if all parts are
present.
Lay the mainframe (4) upside down on a piece of cardboard or fabric and place the Tbar (5) on the pin in the middle/front of the mainframe. Fix the T-bar to the pin by way
of inserting the metal clip (13) through the small pinhole after both clip-ends should
be folded around the pin.
Insert the axels (20) through the tube opening in the T-bar (5) and through the opening
in the bar at the back of the mainframe.
First slide a washer (11) than a wheel (6) onto each axel-end.
Note: If the wheels do not slide easy onto the axel-end it might help to put your finger
in one side of the wheel opening to press the bearings down a little bit.
Now the end caps (14) can be put over each axle-end and fixed firmly by using a
wooden or rubber hammer.
Note: It is very hard to remove these caps after they have been fixed. Before you fix
the caps make sure that the wheel valves are facing outwards and that you did not
forget the washers.
Place the mainframe on it’s wheels and lay the bottom plate (1) onto the frame. The
four holes in the bottom plate fit exactly around the 4 tubes in the side of the
mainframe.
Now the sideboards (3) can be put into their position by inserting the two metal tubes
into the two openings at each bottom side.
After the two sideboards have been placed into their correct position the front and
backboard (2) can be placed at the front and back. There are special groves fixed to the
sideboards into which the front and backboards exactly fit.
Now fix the pull bar (7) to the front of the T-bar with bolt (15)
and nut (16).

The handcart is ready for use. Have fun with it!

