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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ORIGINAIS



IMPORTANTE:
GUARDAR PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR  
LER ATENTAMENTE

 Utilização devida
 - A cadeira de campismo dobrável foi concebida como móvel de campismo 

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

vel permanente para a casa.

 Instruções de segurança
 - Manter o saco de embalagem e películas fora do alcance das crianças. 
  Perigo de asfixia!
 - Não efetue quaisquer alterações à cadeira de campismo.
 - Antes de utilizar, verifique se dispõe de todas as peças e se estas não apre-

sentam danos.
 - Não se coloque de pé sobre a cadeira nem a use como meio para subir.
 - Mantenha todas as peças da cadeira de campismo afastadas de chamas 

abertas e de fontes de calor intenso.
 - Os pés de borracha da cadeira podem deixar marcas em pisos delicados. 

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

indevido e inobservância destas instruções de segurança.

 Utilização

ATENÇÃO - Perigo de esmagamento
Tenha atenção aos seus dedos ao fechar a cadeira posteriormente.
Caso contrário, existe o perigo de esmagamentos.

1. Desdobre a cadeira de campismo por completo.
2. Verifique se a cadeira está totalmente desdobrada antes de se sentar. A carga 

deve assentar de forma uniforme sobre todas as pernas da cadeira; esta não 
deve abanar.

Os apoios dos braços podem ser reajustados através das tiras de 
tecido por trás das costas da cadeira.

 Limpeza e armazenamento
 - Para limpar a cadeira 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 cadeira desmontada, limpa e seca, 
preferencialmente no saco de transporte e armazenamento fornecido, num 
local fresco e seco.

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

de elementos de fixação interfere na segurança.
 2. Verifique se o assento e as pernas da cadeira estão isentos de fissuras e 

danos visíveis.

 Dados técnicos
Peso: aprox. 3,5 kg
Máx. capacidade de carga: aprox. 100 kg
Número do artigo: 7122

Visto que os nossos produtos são constantemente desenvolvidos e melhorados, é 
possível que ocorram alterações em termos técnicos e de design.

Este manual de instruções também pode ser obtido em forma de ficheiro PDF no 
nosso Centro de assistência, em www.flexxtrade.de. 
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Distribuído por (nenhuma morada de assistência técnica!):
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Germany
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