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Símbolos nas instruções de utilização e montagem:

!   Este símbolo alerta-o para o perigo de lesões.
A palavra de sinalização PERIGO alerta para possíveis lesões graves e 
perigo de morte.
A palavra de sinalização AVISO alerta para lesões e danos materiais gra-
ves.
A palavra de sinalização CUIDADO alerta para danos ou lesões de menor 
gravidade.

!   É assim que as informações complementares estão identificadas.

Distribuído por (nenhuma morada de assistência técnica!):
FLEXXTRADE GmbH & Co. KG, Hofstr. 64, 40723 Hilden, Alemanha

IMPORTANTE:
GUARDAR PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR

LER ATENTAMENTE

 Utilização devida
 - A mesa de campismo de alumínio foi concebida como móvel de campis-

mo para uso privado.
 - É adequada tanto para aplicação comercial como para utilização como 

móvel permanente para a casa.

!   Instruções de segurança
 PERIGO! EXISTE O PERIGO DE MORTE DE LESõES. 
 -  Manter peças de pequenas dimensões, sacos de embalagem e pelícu-

las afastados das crianças. Perigo de asfixia!
 -  A mesa de campismo deve ser montada por um adulto.
 -  Mantenha as crianças afastadas do local de montagem.
 -  Durante a montagem, proceda como descrito nas instruções de mon-

tagem e não realize qualquer alteração à mesa de campismo.
 -  Antes da montagem verifique se dispõe de todas as peças e se estas 

não apresentam danos.

 -  CUIDADO  Os cantos do tampo da mesa podem ser afiados. Existe o 
perigo de lesões. Use luvas de proteção durante a montagem.

 -  AVISO - Perigo de esmagamento
   Tenha atenção aos seus dedos ao abrir a estrutura inferior. Caso contrário, exis-

te o perigo de esmagamentos.
 -  Antes de utilizar a mesa de campismo, verifique se esta foi montada correta-

mente.
   -  Não se coloque sobre a mesa de campismo e não a use como meio para subir.
 -  Não carregue a mesa de campismo num único lado e não se apoie sobre o tam-

po da mesa móvel. A mesa de campismo pode virar e existe o perigo de lesões.
 -  Mantenha todas as peças da mesa afastadas de chamas abertas e de fontes de 

calor intenso.
 -  Os pés de borracha da mesa podem deixar marcas em pisos delicados. Veri-

fique se o seu piso é o adequado.
 -   Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados devido a uso 

indevido e inobservância das instruções de segurança.
 -  Não instale qualquer guarda-sol na mesa de campismo e não a use como su-

porte para guarda-sol
 -   Guarde as instruções e transmita-as juntamente com os artigos.
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 Volume de fornecimento

A  Tampo da mesa
B Travessas transversais, 2x
C  Partes laterais, 2x
D  Estrutura inferior
 Sem figura:
 - Saco de transporte e de armazenamento
 - Instruções de montagem

 Montagem

1.  Retire todas as peças do saco de transporte e armazenamento.
2.  Verifique se dispõe de todas as peças e se estas não apresentam danos.

3. Abra a estrutura inferior com cuidado e de forma uniforme até esta estar 
totalmente desdobrada.

!
AVISO - 
Perigo de 
esmagamento
Tenha atenção aos seus 
dedos ao abrir a estrutura 
inferior. Caso contrário, 
existe o perigo de esma-
gamentos.

4. Coloque ambas as travessas transversais na estrutura inferior.
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5. Insira as partes laterais na estrutura inferior.
 Certifique-se de que as partes laterais estão encaixadas corretamente nas 

guias, em todos os quatro cantos.

6. Coloque o tampo da mesa sobre a estrutura inferior conforme demonstrado.

7. Empurre os dois pinos de plástico para a posição devida.
 Depois insira os pinos de plástico no orifício de fixação previsto da parte 

lateral até eles encaixarem de forma audível.

                              

8. Estenda o tampo da mesa por completo.
9. Fixe os dois pinos de plástico restantes, conforme descrito no passo 7.

A mesa de campismo de alumínio está totalmente montada e pronta a usar.
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 Demontagem
- Desmonte a mesa de campismo na sequência inversa descrita no capítulo 

«Montagem».

!
 Limpeza e armazenamento 

• Para limpar a mesa de campismo, utilize um pano macio que não largue 
pelo, humedecendo-o caso necessite. Nunca utilize escovas de limpeza ou 
detergentes agressivos ou abrasivos.

• Em caso de não utilização, guarde a mesa de campismo desmontada, limpa 
e seca, preferencialmente no saco de transporte e armazenamento, num 
local fresco e seco.

 Manutenção
• Verifique regularmente se dispõe de todos os elementos de fixação. A perda 

de elementos de fixação interfere na segurança.

 Dados técnicos
Peso:   aprox. 3 kg
Máx. Capacidade de carga: aprox. 30 kg
Dimensões da mesa montada:  aprox. 70 x 70 x 70 cm
Material:   Alumínio

Uma vez que os nossos produtos são constantemente desenvolvidos e melho-
rados, são possíveis alterações em termos técnicos e de design.
Este manual de instruções também pode ser obtido sob a forma de ficheiro PDF 
no nosso Centro de assistência, em www.flexxtrade.de.

 Eliminação

• Elimine a embalagem com base no tipo de material. Coloque o cartão e 
o papelão na reciclagem de papel e as películas na recolha de plásticos.

• Elimine a mesa de campismo de alumínio de acordo com os regula-
mentos válidos para a eliminação no seu país. Para saber mais sobre 
as possibilidades de eliminação, informe-se junto da sua autoridade 
responsável pela gestão dos resíduos.

 Condições De Garantia
O produto adquirido por si foi fabricado com o maior cuidado e submetido a um 
controlo permanente durante a sua produção.
O período de garantia é de 3 anos e tem início na data de aquisição.
Se, apesar dos processos cuidados de produção e de verificação, existir uma 
anomalia no aparelho, a reparação deve ser efetuada por especialistas.
No caso de qualquer pedido de informação ou de peças de substituição, indique 
sempre o modelo conforme a placa de indicação do modelo do aparelho.
O serviço de garantia é prestado de acordo com as disposições legais/especí-
ficas de cada país (comprovação mediante fatura). Ficam excluídos do serviço 
de garantia, os danos que sejam provocados por desgaste natural, sobrecarga 
ou manuseamento inadequado.
No caso de reclamação, contacte primeiro o serviço de apoio ao cliente. 
Este serviço terá todo o prazer de o informar relativamente aos procedimentos a 
seguir. Por favor, NÃO envie o seu artigo sem que lhe seja requerido!
Deve guardar o talão de compra como comprovativo da mesma.
A presente garantia não se aplica no caso de danos causados por aciden-
te, manuseamento inadequado e/ou força maior.
O direito à garantia será anulado se pessoas não autorizadas tiverem realizado 
qualquer tipo de manipulação no aparelho.
No caso de envio do aparelho ao nosso serviço, certifique-se que o mesmo seja 
feito numa embalagem adequada. Não nos responsabilizamos por quaisquer 
danos devidos ao transporte.
No caso de necessitar do nosso serviço de garantia, dirija-se por favor ao nosso 
serviço de apoio ao cliente:

Flexxtrade Service Center
Número verde: 00800 / 78747874 
(gratuito, exceto redes móveis)
Mail: flexxtrade-pt@teknihall.com
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 Cartão De Garantia
DESTAQUE ESTE CARTÃO E JUNTE-O AO APARELHO 

Artigo: Mesa de campismo de alumínio

Cor: prata  preto  

Sobrenome: ..........................................................................................................

Nome: ...................................................................................................................

Rua: 

Código postal e cidade: ........................................................................................

Telefone com indicativo local: ...............................................................................

E-mail:  .................................................................................................................
para mensagens de estado para reparação

Assinatura do cliente: ...........................................................................................

Flexxtrade Service Center
Número verde: 00800 / 78747874 
(gratuito, exceto redes móveis)
Mail: flexxtrade-pt@teknihall.com

3 anos de garantia a partir da data de compra.

No caso de utilização do serviço de garantia, o aparelho defeituoso deverá ser 
acompanhado do cartão da garantia e do comprovativo de compra.
Os cartões de garantia não poderão ser considerados se forem enviados pos-
teriormente.

PO43000494 7531  22/04/17
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