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Varenr.: 5266

ORIGINAL BRUGSANVISNING



VIGTIG:
OPBEVARES TIL SENERE BRUG 
LÆSES OMHYGGELIGT

 Forskriftsmæssig anvendelse
 - Den foldbare campingstol er konstrueret som campingmøbel til privat brug.
 - Den er hverken egnet til erhvervsmæssig anvendelse eller til anvendelse som 

helårsmøbel.

 Sikkerhedsanvisninger
 - Emballageposer og folie skal opbevares utilgængeligt for børn. 
  Kvælningsfare!
 - Foretag ingen ændringer ved campingstolens konstruktion.
 - Kontrollér, om alle dele er komplette og ubeskadigede.
 - Stolen må ikke bruges som ståplads eller stige.
 - Stolen må ikke komme i nærheden af åben ild eller stærke varmekilder.
 - Stolens gummierede ben kan efterlade pletter på følsomme gulve. Kontrol-

lér, om dit gulv er egnet.
 - For skader pga. forkert håndtering og manglende overholdelse af disse sik-

kerhedsanvisninger afvises ethvert ansvar.

 Anvendelse

BEMÆRK - Klemningsfare
Pas på fingrene, når du klapper stolen sammen.
Ellers er der fare for klemning

1. Klap campingstolen helt op.
2. Kontrollér, at stolen er klappet helt op, inden du sætter dig i den. Lasten skal 

hvile på alle stoleben samtidigt, den må ikke vippe.

Ved hjælp af stofbåndene bag ryglænet kan armlænene efterjusteres.

 Rengøring og opbevaring
 - Brug en blød, fnugfri klud for at rengøre campingstolen, fugt kluden lidt ved 

behov. Der må aldrig anvendes slibende eller ætsende rengøringmidler eller  
rengøringsbørster.

 - Den rengjorte, tørre og sammenklappede campingstol skal, når den ikke er i 
brug, helst opbevares i den medfølgende transport- og opbevaringspose og 
på et køligt og tørt sted.

 Vedligeholdelse
 1. Kontrollér regelmæssigt, om alle forbindelseselementer er på plads. Løse 

forbindelser nedsætter sikkerheden.
 2. Kontrollér, om siddefladen og stoleben har revner og synlige skader.

 Tekniske data
Vægt: ca. 3,5 kg
Maks. bæreevne: ca. 100 kg
Varenummer: 5266

Da vore produkter løbende videreudvikles, kan der forekomme ændringer i de-
sign og teknik.

Denne brugsanvisning kan også rekvireres som pdf-fil hos vores servicecenter på 
www.flexxtrade.de.

2 3



Distribueret af (ingen serviceadresse):
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Tyskland
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