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BELANGRIJK:
VOOR LATER GEBRUIK BEWAREN AANDACHTIG 
LEZEN

 Gebruik voor het beoogde doel
 - De inklapbare kampeertafel is ontworpen als kampeermeubilair voor 

privégebruik.
 - Deze tafel is niet ontworpen voor industrieel gebruik of voor gebruik als 

permanent meubelstuk.

 Veiligheidsaanwijzigingen
 - Houd verpakkingstassen en folie uit de buurt van kinderen. 
  Verstikkingsgevaar!
 - Breng geen veranderingen aan de kampeerstoel aan.
 - Controleer voor het gebruik of alle onderdelen aanwezig en onbescha-

digd zijn.
 - Gebruik de stoel niet als oppervlak om op te staan of als opstapblok.
 - Houd de de kampeerstoel uit de buurt van open vuur en sterke warmte-

bronnen.
 - De rubberen stoelpoten kunnen sporen achterlaten op gevoelige vloe-

ren. Controleer of uw vloer geschikt is.
 -  Voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik en niet-naleving van 

deze veiligheidsvoorschriften wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 Gebruik

LET OP – pletgevaar
Let op uw vingers als u de stoel weer in elkaar klapt.
Anders bestaat er gevaar op beknelling.

1. Klap de kampeerstoel volledig uit elkaar.
2. Controleer of de stoel uit elkaar geklapt is, voordat u erin plaatsneemt. De 

belasting moet gelijkmatig op alle stoelpoten rusten, en de stoel mag niet 
wiebelen.

Door middel van de gevlochten riemen achter de stoelleuning 
kunnen de armsteunen worden aangepast

.  Reiniging en opslag
 - Om de kampeertafel te reinigen, dient u een zachte, pluisvrije doek te 

gebruiken, die u zonodig vochtig maakt. Gebruik nooit schurende of 
bijtende schoonmaakmiddelen of borstels.

 - Bewaar de schone, droge en in elkaar geklapte kampeertafel als deze 
niet in gebruik is zo mogelijk in de bijgeleverde transport- en opslagtas 
op een koele, droge plaats.

 Onderhoud
 1. Controleer regelmatig of alle bevestigingselementen beschikbaar zijn. 

Losse aansluitingen brengen de veiligheid in gevaar.
 2. Controleer of er geen scheuren en zichtbare beschadiginging op de 

zitting en stoelpoten zijn.

	 Specificaties
Gewicht: ca. 3,5 kg
Max. Draagkracht: ca. 100 kg
Artikelnummer: 1910

Aangezien onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbe-
terd, zijn ontwerp- en technische wijzigingen mogelijk.

Deze bedieningshandleiding kan ook als PDF-bestand worden aangevraagd bij 
ons servicecenter onder www.flexxtrade.de.
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Gedistribueerd door (geen serviceadres!):
FLEXXTRADE GmbH & Co. KG
Hofstr. 64
40723 Hilden
Duitsland
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