
 

QR code – 
Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto 
optično preberite naslednjo kodo 
QR in izvedite več o Hoferjevem 
izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko 
nastanejo stroški povezave z in-
ternetom, kar je odvisno od vrste 
vaše naročnine.

Distributer: 

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40732 HILDEN
GERMANY

Splošno
Preberite in shranite 
navodila za uporabo

Pred začetkom 
uporabe zložljivega 
stola za kampiranje 
natančno in v celoti 
preberite navodila 

za uporabo, zlasti varnostne 
napotke. Neupoštevanje navodil 
za uporabo lahko povzroči hude 
telesne poškodbe ali poškoduje 
zložljivi stol za kampiranje. 
Zaradi boljše razumljivosti bomo 
zložljiv stol za kampiranje v 
nadaljevanju krajše imenovali le 

„stol“.

Navodila za uporabo temeljijo 
na standardih in predpisih, ki 
veljajo v Evropski uniji. V tujini 
upoštevajte tudi predpise in za-
kone posamezne države!

Shranite navodila za uporabo. 
Če stol izročite tretjim ose-
bam, jim hkrati z njim zaradi 
nadaljnje uporabe obvezno iz-
ročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov

 OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna 
beseda označuje nevarnost s 
srednjo stopnjo tveganja, zara-
di katere lahko, če se ji ne izog-
nemo, pride do smrti ali hudih 
telesnih poškodb.

 POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna 
beseda označuje nevarnost z 
nizko stopnjo tveganja, zaradi 
katere lahko, če se ji ne izogne-
mo, pride do majhnih ali zmer-
nih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja 
na možnost materialne škode.

geprüfte
Sicherheit

Pečat „Preverje-
na varnost“ (GS 

- znak) potrjuje, 
da stol izpolnju-

je zahteve nemškega zakona o 
varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost
Namenska uporaba
Stol je primeren izključno za 
prostor za kampiranje. 

Stol ni primeren kot trajno 
pohištvo.

Stol je primeren izključno za 
zasebno uporabo in ne za 
poslovne namene. Stol ni igra-
ča za otroke. 

Stol obremenite z največ 100 kg. 

Stol uporabljajte le tako, kot je 
opisano v navodilih za uporabo. 
Kakršna koli drugačna uporaba 
velja za neprimerno in lahko 
povzroči materialno škodo ali 
celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne 
prevzema nobenega jamstva 
za škodo, nastalo zaradi nena-
menske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!
Med igranjem si lahko otroci 
folijo ali vrečko za pakiranje 
poveznejo čez glavo in se 
zadušijo.

 − Otroke držite proč od emba-
laže in vreče za shranjevanje.

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih 
poškodb!
Stol ni primeren za to, da ga 
uporabite za stanje ali za 
pomoč pri vzpenjanju. Ob 
tem lahko padete in se resno 
poškodujete.

 − Ne stojte na stolu ter se nanj 
ne vzpenjajte, prav tako ne 
skačite iz stola.

 POZOR!

Nevarnost telesnih 
poškodb!
Če je stol poškodovan ali 
nepravilno sestavljen, se 
lahko prevrne, zloži ali zlomi. 
Ob tem se lahko poškodujete. 

 − Stola ne spreminjajte na 
noben način.

SLO

Navodila za uporabo
ZLOŽLJIV STOL ZA 
KAMPIRANJE

Tehnični podatki
Tip: FLX-CS-01

Številka izdelka: 93287

Teža: 3,5 kg

Mere: 53 x 42 x 90 cm
Največja nosilnost: 100 kg

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, 
da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za uporabo lahko prenesete tudi kot datoteko PDF z 
naše spletne strani www.flexxtrade.de.
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A  

 − Stola ne čistite z visokotlač-
nim čistilnikom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če stol nepravilno skladiščite, 
se lahko poškoduje.

 − Počakajte, da se stol popol-
noma posuši, preden ga 
shranite in če ga dlje časa ne 
boste uporabljali.

 − Stol hranite na suhem mestu 
in ga zaščitite pred ekstre-
mnimi vremenskimi vplivi, 
kot so vihar, nevihta, močna 
vročina in mraz.

1. Stol obrišite z rahlo navla-
ženo krpo. Po potrebi 
uporabite še blago čistilno 
sredstvo, npr. čistilo za 
odstranjevanje maščobe.

2. Počakajte, da se stol popol-
noma posuši.

3. Zložite stol in ga pospra-
vite v priloženo vrečko za 
shranjevanje.

Odlaganje med 
odpadke
Odlaganje embalaže 
med odpadke

Embalažo med 
odpadke zavr-
zite ločeno po 
vrstah materia-
lov. Lepenko in 
karton oddajte 
med odpadni 
papir, folije pa 
med sekundar-
ne surovine.

Odlaganje stola med 
odpadke

 − Stol med odpadke odložite 
v skladu s predpisi, ki v vaši 
državi veljajo za odlaganje 
odpadkov.

Vsebina kompleta/ 
deli naprave

1 Stol

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če stol uporabljate pri eks-
tremnih vremenskih vplivih 
ali ga izpostavljate visokim 
temperaturam, ga lahko po-
škodujete. 

 − Stol zaščitite pred ekstrem-
nimi vremenskimi vplivi, kot 
so na primer vihar, nevihta, 
močna vročina in mraz.

 − Stola ne približujte odprtemu 
ognju in toplotnim virom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Na občutljivih tleh, lahko gu-
mijasti noge pustijo madeže.

 − Preverite, če so vaša tla 
primerna.

Preverite vsebino 
kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če pri odpiranju embalaže 
z ostrim nožem ali drugim 
koničastim predmetom niste 
previdni, lahko poškodujete 
stol. 

 − Embalažo odpirajte previdno.
1. Odstranite vse dele 

embalaže. 

2. Vzemite stol iz embalaže in 
preverite, da ni poškodovan. 
Če je, ga ne uporabljajte. 
Preko pooblaščenega 
servisa, navedenega 
na garancijskem listu, 
se obrnite na proizvajalca.

3. Preverite, ali so v kompletu 
vsi deli (glejte sliko A).

Uporaba

 POZOR!

Nevarnost telesnih 
poškodb!
Pri raztegovanju ali zlaganju 
si lahko priščipnete prste.

 − Otroci ne smejo raztegovati 
ali zlagati stola.

 − Ne segajte v vodila.
 − Pri raztegovanju in zlaganju 

bodite zelo previdni.

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!
Če stol ni popolnoma razte-
gnjen, če se maje ali če so spo-
ji ohlapni, obstaja nevarnost 
poškodb.

 − Pred vsako uporabo preve-
rite, če je stol popolnoma 
raztegnjen. Stol se ne sme 
majati, obremenitev mora 
biti enakomerna na vseh 
štirih nogah stola.

 − Redno preverjajte, če so vsi 
spojni elementi prisotni.

 − Če je stol poškodovan ali če 
na sedežu ali nogah opazite 
razpoke ali poškodbe, stola 
ne uporabljajte več.

 − Stol postavite na stabilno 
ravno podlago.

 − Stol 1  raztegnite popol-
noma narazen, da varno 
stoji.

Ko je stol popolnoma razte-
gnjen, stoji hkrati na vseh 
štirih nogah.

 − Po želji lahko naslonjala za 
roke prilagodite s pomočjo 
trakov, ki se nahajajo za 
naslonjalom.

Čiščenje in 
shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če uporabljate napačna čistil-
na sredstva in pripomočke za 
čiščenje, lahko poškodujete 
površino stola.

 − Ne uporabljajte nobenih 
agresivnih čistilnih sredstev 
in ostrih ali kovinskih pripo-
močkov za čiščenje, kot so 
noži, trde lopatice, krtače s 
kovinskimi ali najlonskimi 
ščetinami in podobno.

PROIZVAJALCA:FLX-CS-01 ŠTEVILKA IZDELKA: 93287 05/2016 PROIZVAJALCA:FLX-CS-01 ŠTEVILKA IZDELKA: 93287 05/2016



1

A  

 − Stola ne čistite z visokotlač-
nim čistilnikom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če stol nepravilno skladiščite, 
se lahko poškoduje.

 − Počakajte, da se stol popol-
noma posuši, preden ga 
shranite in če ga dlje časa ne 
boste uporabljali.

 − Stol hranite na suhem mestu 
in ga zaščitite pred ekstre-
mnimi vremenskimi vplivi, 
kot so vihar, nevihta, močna 
vročina in mraz.

1. Stol obrišite z rahlo navla-
ženo krpo. Po potrebi 
uporabite še blago čistilno 
sredstvo, npr. čistilo za 
odstranjevanje maščobe.

2. Počakajte, da se stol popol-
noma posuši.

3. Zložite stol in ga pospra-
vite v priloženo vrečko za 
shranjevanje.

Odlaganje med 
odpadke
Odlaganje embalaže 
med odpadke

Embalažo med 
odpadke zavr-
zite ločeno po 
vrstah materia-
lov. Lepenko in 
karton oddajte 
med odpadni 
papir, folije pa 
med sekundar-
ne surovine.

Odlaganje stola med 
odpadke

 − Stol med odpadke odložite 
v skladu s predpisi, ki v vaši 
državi veljajo za odlaganje 
odpadkov.

Vsebina kompleta/ 
deli naprave

1 Stol

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če stol uporabljate pri eks-
tremnih vremenskih vplivih 
ali ga izpostavljate visokim 
temperaturam, ga lahko po-
škodujete. 

 − Stol zaščitite pred ekstrem-
nimi vremenskimi vplivi, kot 
so na primer vihar, nevihta, 
močna vročina in mraz.

 − Stola ne približujte odprtemu 
ognju in toplotnim virom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Na občutljivih tleh, lahko gu-
mijasti noge pustijo madeže.

 − Preverite, če so vaša tla 
primerna.

Preverite vsebino 
kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če pri odpiranju embalaže 
z ostrim nožem ali drugim 
koničastim predmetom niste 
previdni, lahko poškodujete 
stol. 

 − Embalažo odpirajte previdno.
1. Odstranite vse dele 

embalaže. 

2. Vzemite stol iz embalaže in 
preverite, da ni poškodovan. 
Če je, ga ne uporabljajte. 
Preko pooblaščenega 
servisa, navedenega 
na garancijskem listu, 
se obrnite na proizvajalca.

3. Preverite, ali so v kompletu 
vsi deli (glejte sliko A).

Uporaba

 POZOR!

Nevarnost telesnih 
poškodb!
Pri raztegovanju ali zlaganju 
si lahko priščipnete prste.

 − Otroci ne smejo raztegovati 
ali zlagati stola.

 − Ne segajte v vodila.
 − Pri raztegovanju in zlaganju 

bodite zelo previdni.

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!
Če stol ni popolnoma razte-
gnjen, če se maje ali če so spo-
ji ohlapni, obstaja nevarnost 
poškodb.

 − Pred vsako uporabo preve-
rite, če je stol popolnoma 
raztegnjen. Stol se ne sme 
majati, obremenitev mora 
biti enakomerna na vseh 
štirih nogah stola.

 − Redno preverjajte, če so vsi 
spojni elementi prisotni.

 − Če je stol poškodovan ali če 
na sedežu ali nogah opazite 
razpoke ali poškodbe, stola 
ne uporabljajte več.

 − Stol postavite na stabilno 
ravno podlago.

 − Stol 1  raztegnite popol-
noma narazen, da varno 
stoji.

Ko je stol popolnoma razte-
gnjen, stoji hkrati na vseh 
štirih nogah.

 − Po želji lahko naslonjala za 
roke prilagodite s pomočjo 
trakov, ki se nahajajo za 
naslonjalom.

Čiščenje in 
shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če uporabljate napačna čistil-
na sredstva in pripomočke za 
čiščenje, lahko poškodujete 
površino stola.

 − Ne uporabljajte nobenih 
agresivnih čistilnih sredstev 
in ostrih ali kovinskih pripo-
močkov za čiščenje, kot so 
noži, trde lopatice, krtače s 
kovinskimi ali najlonskimi 
ščetinami in podobno.

PROIZVAJALCA:FLX-CS-01 ŠTEVILKA IZDELKA: 93287 05/2016 PROIZVAJALCA:FLX-CS-01 ŠTEVILKA IZDELKA: 93287 05/2016



 

QR code – 
Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto 
optično preberite naslednjo kodo 
QR in izvedite več o Hoferjevem 
izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko 
nastanejo stroški povezave z in-
ternetom, kar je odvisno od vrste 
vaše naročnine.

Distributer: 

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40732 HILDEN
GERMANY

Splošno
Preberite in shranite 
navodila za uporabo

Pred začetkom 
uporabe zložljivega 
stola za kampiranje 
natančno in v celoti 
preberite navodila 

za uporabo, zlasti varnostne 
napotke. Neupoštevanje navodil 
za uporabo lahko povzroči hude 
telesne poškodbe ali poškoduje 
zložljivi stol za kampiranje. 
Zaradi boljše razumljivosti bomo 
zložljiv stol za kampiranje v 
nadaljevanju krajše imenovali le 

„stol“.

Navodila za uporabo temeljijo 
na standardih in predpisih, ki 
veljajo v Evropski uniji. V tujini 
upoštevajte tudi predpise in za-
kone posamezne države!

Shranite navodila za uporabo. 
Če stol izročite tretjim ose-
bam, jim hkrati z njim zaradi 
nadaljnje uporabe obvezno iz-
ročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov

 OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna 
beseda označuje nevarnost s 
srednjo stopnjo tveganja, zara-
di katere lahko, če se ji ne izog-
nemo, pride do smrti ali hudih 
telesnih poškodb.

 POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna 
beseda označuje nevarnost z 
nizko stopnjo tveganja, zaradi 
katere lahko, če se ji ne izogne-
mo, pride do majhnih ali zmer-
nih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja 
na možnost materialne škode.

geprüfte
Sicherheit

Pečat „Preverje-
na varnost“ (GS 

- znak) potrjuje, 
da stol izpolnju-

je zahteve nemškega zakona o 
varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost
Namenska uporaba
Stol je primeren izključno za 
prostor za kampiranje. 

Stol ni primeren kot trajno 
pohištvo.

Stol je primeren izključno za 
zasebno uporabo in ne za 
poslovne namene. Stol ni igra-
ča za otroke. 

Stol obremenite z največ 100 kg. 

Stol uporabljajte le tako, kot je 
opisano v navodilih za uporabo. 
Kakršna koli drugačna uporaba 
velja za neprimerno in lahko 
povzroči materialno škodo ali 
celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne 
prevzema nobenega jamstva 
za škodo, nastalo zaradi nena-
menske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!
Med igranjem si lahko otroci 
folijo ali vrečko za pakiranje 
poveznejo čez glavo in se 
zadušijo.

 − Otroke držite proč od emba-
laže in vreče za shranjevanje.

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih 
poškodb!
Stol ni primeren za to, da ga 
uporabite za stanje ali za 
pomoč pri vzpenjanju. Ob 
tem lahko padete in se resno 
poškodujete.

 − Ne stojte na stolu ter se nanj 
ne vzpenjajte, prav tako ne 
skačite iz stola.

 POZOR!

Nevarnost telesnih 
poškodb!
Če je stol poškodovan ali 
nepravilno sestavljen, se 
lahko prevrne, zloži ali zlomi. 
Ob tem se lahko poškodujete. 

 − Stola ne spreminjajte na 
noben način.

SLO

Navodila za uporabo
ZLOŽLJIV STOL ZA 
KAMPIRANJE

Tehnični podatki
Tip: FLX-CS-01

Številka izdelka: 93287

Teža: 3,5 kg

Mere: 53 x 42 x 90 cm
Največja nosilnost: 100 kg

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, 
da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za uporabo lahko prenesete tudi kot datoteko PDF z 
naše spletne strani www.flexxtrade.de.

PROIZVAJALCA:FLX-CS-01 ŠTEVILKA IZDELKA: 93287 05/2016PROIZVAJALCA:FLX-CS-01 ŠTEVILKA IZDELKA: 93287 05/2016


