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WAŻNE:
ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU 
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 - Składane krzesło kempingowe jest przeznaczone do prywatnego użytku.
 - Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani do stałego użytkowania 

jako mebel mieszkaniowy.

 Zasady bezpieczeństwa

 - Torebki opakowaniowe i folie przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
  Niebezpieczeństwo uduszenia!
 - Nie wprowadzać żadnych modyfikacji krzesła kempingowego.
 - Sprawdź przed użyciem, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.
 - Nie używaj krzesła jako powierzchni do odstawiania lub wchodzenia.
 - Trzymaj wszystkie części krzesła kempingowego z daleka od otwartego 

ognia i silnych źródeł ciepła.
 - Gumowane nogi krzesła mogą pozostawiać plamy na wrażliwych powierzch-

niach. Sprawdź, czy podłoże nadaje się do ustawiania.
 - Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nienależyte 

użytkowanie i nieprzestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa.

 Użytkowanie

UWAGA - Ryzyko zmiażdżenia
Podczas składania uważaj na palce.
Istnieje ryzyko zmiażdżenia.

1. Całkowicie rozłóż krzesło.
2. Zanim usiądziesz, sprawdź, czy krzesło jest rozłożone. Ciężar musi być równo-

miernie rozłożony na wszystkich nogach, krzesło nie może się kiwać.

Taśmy dzianinowe za oparciem krzesła umożliwiają regulację poręczy.

 Czyszczenie i przechowywanie
 - Do czyszczenia krzesła kempingowego używaj miękkiej, niestrzępiącej się i 

w razie potrzeby lekko zwilżonej szmatki. Nie stosuj ścierających ani żrących 
środków do czyszczenia lub szczotek do czyszczenia.

 - W przypadku nieużywania przechowuj oczyszczone, suche i złożone krzesło 
kempingowe w miarę możliwości w dostarczonym opakowaniu do transpor-
tu i przechowywania w chłodnym i suchym miejscu.

 Konserwacja
 1. W regularnych odstępach czasu sprawdzaj, czy wszystkie elementy połącze-

niowe znajdują się na miejscu. Poluzowanie połączeń prowadzi do obniże-
nia poziomu bezpieczeństwa.

 2. Sprawdź, czy na siedzisku i nogach krzesła nie ma pęknięć i innych widocz-
nych uszkodzeń.

 Dane techniczne
Masa: ok. 3,5 kg
Maks. Udźwig: ok. 100 kg
Poszewka: 100% poliester
Numer artykułu: 4072

Ze względu na stałe ulepszanie i doskonalenie naszych produktów możliwe są 
zmiany wzornicze i techniczne.

Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formie pliku PDF za pośred-
nictwem naszego centrum serwisowego na stronie www.flexxtrade.de. 
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Dystrybutor (nie jest adresem serwisu!):
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Niemcy
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