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Tekens in deze gebruiks- en assemblagehandleiding:

!   Dit teken waarschuwt voor letselgevaar.
Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel of le-
vensgevaar..
Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor letsel en ernstige 
schade aan eigendommen.
Het signaalwoord LET OP waarschuwt voor letsel of schade.

!   Extra informatie wordt als volgt weergegeven.

Gedistribueerd door (geen serviceadres!):
FLEXXTRADE GmbH & Co. KG, Hofstr. 64, 40723 Hilden, Duitsland

BELANGRIJK:
VOOR LATER GEBRUIK BEWAREN

AANDACHTIG LEZEN

 Gebruik voor het beoogde doel
 - De aluminium-campingtafel is ontworpen als kampeermeubilair voor pri-

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

permanent meubelstuk.

!   Veiligheidsaanwijzigingen
 GEVAAR! ER BESTAAT LEVENS- EN LETSELGEVAAR. 
 -  Houd kleine onderdelen, verpakkingstassen en folie uit de buurt van 

kinderen. Verstikkingsgevaar!
 -  De campingtafel moet door een volwassene worden gemonteerd.
 -  Houd kinderen uit de buurt van de montageplaats.
 -  Voer de montage uit zoals beschreven in de assemblagehandleiding en 

breng geen veranderingen aan op de campingtafel.
 -  Controleer voor de montage of alle onderdelen aanwezig en onbescha-

digd zijn.
 -  LET OP  De randen van het tafelblad zijn wellicht scherp. Er bestaat 

letselgevaar. Draag handschoenen voor de montage
 -  WAARSCHUWING - pletgevaar
   Let op uw vingers bij het uittrekken van het onderstel. Anders bestaat er 

gevaar op beknelling.  
 -  Controleer voordat u de campingtafel gebruikt, of hij echt op de juiste 

manier in elkaar is gezet.
   -  Gebruik de campingtafel niet om op te staan, te zitten of als opstapblok.
 -  Belast de campingtafel niet aan een kant en leun niet op het oprolbare 

tafelblad. De campingtafel kan omvallen en letsel veroorzaken. 
 -  Houd alle tafelonderdelen uit de buurt van vuur en sterke warmtebron-

nen.
 -  De rubberen tafelpootdoppen kunnen vlekken achterlaten op gevoelige 

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

deze veiligheidsvoorschriften wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 -  Bevestig geen zonnescherm op de campingtafel en gebruik het niet als 

onderstel voor een zonnescherm.
 -  Bewaar de assemblagehandleiding en bewaar deze altijd bij het artikel.
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 Leveringsomvang

A  Tafelblad
B Dwarsbalken, 2x
C  Zijdelen, 2x
D  Onderstel
 Niet afgebeeld:
 - Transport- en opslagtas
 - Assemblagehandleiding

 Montage

1.  Haal alle onderdelen uit de transport- en opbergtas.
2.  Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

3. Trek het onderstel voorzichtig en gelijkmatig uit elkaar totdat het volledig 
uitgevouwen is.

!
LET OP - 
Beknellings gevaar
Let bij het uitklappen 
van het onderstel op je 
vingers. Anders bestaat 
gevaar voor beknelling.

4. Zet beide dwarsliggers op het onderstel.
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5. Zet de zijdelen op het onderstel.
 Zorg ervoor dat de zijdelen op alle 4 hoeken goed vastzitten in de daarvoor 

bestemde uitsparingen.

6. Leg het tafelblad zoals aangegeven op het onderstel.

7. Schuif de twee plastic pennen in de daarvoor bestemde positie.
 Steek de plastic pennen daarna in de daarvoor voorzien montagegaten van 

het zijdeel, tot u ze op hun plaats hoort klikken.

                              

8. Rol het tafelblad volledig uit.
9. Bevestig de resterende twee plastic pennen zoals beschreven in stap 7.

De aluminium-campingtafel is volledig voorgemonteerd en gebruiksklaar.
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 Demontage
- Demonteer de picknicktafel in de omgekeerde volgorde, zoals beschreven in 

het hoofdstuk „Montage“.

!
 Reiniging en opslag

• Om de campingtafel te reinigen, dient u een zachte, pluisvrije doek te ge-
bruiken, die u zonodig vochtig maakt. Gebruik nooit schurende of bijtende 
schoonmaakmiddelen of -borstels.

• Bewaar de schone, droge en gedemonteerde campingtafel als deze niet in 
gebruik zo mogelijk in de bijgeleverde transport- en opslagtas op een koele, 
droge plaats.

 Onderhoud
• Controleer regelmatig of alle verbindingselementen aanwezig zijn. Losse 

aansluitingen brengen de veiligheid in gevaar.

 Technische gegevens

Gewicht:   ca. 3 kg
Max. draagkracht:   ca. 30 kg
Assemblage-afmetingen:  ca. 70 x 70 x 70 cm
Materiaal:    Aluminium

Aangezien onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, 
zijn ontwerp- en technische wijzigingen mogelijk.
Deze bedieningshandleiding kan ook worden aangevraagd als een PDF-be-
stand bij ons servicecenter onder www.flexxtrade.de.

 Afvoeren

• Gooi de verpakking weg in de juiste afvalcontainer. Gooi karton en 
karton in de papiercontainer, folie in de recyclingcontainer.

• Voer de aluminium-campingtafel af in overeenstemming met de gel-
dende regelgeving in uw land voor afvoeren. Over de mogelijkheden 
voor afvoeren, kunt u contact opnemen met uw openbare dienst af-
valbeheer.

 Garantievoorwaarden
Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon.
De garantie geldt voor het gratis verhelpen van alle storingen, die als gevolg van 
materiaalfouten zijn ontstaan.
Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, 
verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen 
door derden werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door 
normale slijtage zijn ontstaan.
Neem in geval van een reclamatie vooraf telefonisch contact op met de na-
genoemde Service-Hotline.
Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.
Gelieve uw artikel niet ongevraagd op te sturen.
Het servicebedrijf beslist over eventuele vervanging.
U gelieve het artikel goed te verpakken (zo mogelijk in de originele doos) en het 
adres van de afzender duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden.
Geen kosten voor verzending en reparatie binnen de garantieperiode.

Flexxtrade Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer, Belgium
Hotline: 00800 / 78747874 
(gratis, mobiele telefoon afwijkend)
Mail: flexxtrade@teknihall.nl

ATTENTIE:
Dit garantiebewijs is een document, dat volledig ingevuld bij het artikel dient to 
worden gevoegd, inclusief de geldige kassabon. Voegt u s.v.p. ook een omschri-
jving van de storing bij.
Ook na afloop van de garantieperiode kunt u het defecte artikel voor reparatie 
naar het service-bedrijf sturen. Reparaties na afloop van de garantieperiode zijn 
uitsluitend tegen betaling van de gemaakte reparatiekosten.
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 Garantiebewijs

Apparaat: Aluminium-Campingtafel FLX-CT-02          SILVER        SWART

Type:  ...................................................................................................................

Garantietermijn: ....................................................................................................
Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon 
(kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen).

Verkocht door ALDI-filiaal: ....................................................................................

Plaats:...................................................................................................................

Straat: ...................................................................................................................

Servicebedrijf:
Flexxtrade Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Hotline: 00800 / 78747874 
(gratis, mobiele telefoon afwijkend) 
Mail: flexxtrade@teknihall.nl

Naam van de koper: .............................................................................................

Straat: ...................................................................................................................

Postcode/plaats: ...................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................
Voor statusmeldingen in verband met reparatie

Handtekening van de koper:.................................................................................

Omschrijving van de storing: ................................................................................

PO43000493 559  KW16ZA17
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