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Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a 
használati útmutatót

Az alumínium kempin-
gasztal (továbbiakban 
mint „asztal”) hasz-
nálata előtt alaposan 
olvassa el a használati 

útmutatót, különösen pedig a 
biztonsági utasításokat. A hasz-
nálati útmutató figyelmen kívül 
hagyása súlyos sérülésekhez 
vagy az asztal károsodásához 
vezethet.
A használati útmutató az Európai 
Unióban érvényes szabványok 
és szabályozások alapján készült. 
Vegye figyelembe az adott ors-
zágban érvényes irányelveket és 
törvényeket is.
Őrizze meg jól a használati útmu-
tatót. Ha továbbadja az asztalt, 
feltétlenül mellékelje adja át a 
használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

 FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes 
kockázatú veszélyt jelöl, amelyet 
ha nem kerülnek el, súlyos, akár 
halálos sérüléshez vezethet.

 VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszimbólum/-szó alacso-
ny kockázatú veszélyt jelöl, amel-
yet ha nem kerülnek el, kisebb 
vagy közepesen súlyos sérülések-
hez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi 
károkra figyelmeztet.

A zöld pont – Duales 
System Deutschland 
GmbH. Azt jelzi, hogy 
a csomagolás 

gyártója a csomagolásról szóló 
rendeletből fakadó kötelezettsé-
geknek eleget tett.

geprüfte
Sicherheit

Biztonság- 
ellenőrzés igazolá-
sa: A jellel ellátott 

termékek megfelelnek a német 
termékbiztonsági (ProdSG) jogsz-
abályok követelményeinek.

Biztonság
Rendeltetésszerű 
használat
Az asztalt kizárólag kempingcélo-
kra terveztük. Az asztal nem 
ülőbútor, és nem alkalmas na-
pernyők rögzítésére. Az asztal 
kizárólag személyes használatra 
készült, kereskedelmi felhasz-
nálásra nem alkalmas. Az asztal 
nem gyermekjáték. 
Az asztal kizárólag a használati 
útmutatójának megfelelően has-
ználható. Bármely más használat 
rendeltetésellenes használatnak 
minősül, anyagi kárt és/vagy 
személyi sérülést okozhat.
A gyártó és a forgalmazó a nem 
rendeltetésszerű vagy hibás 
használatból eredő károkért nem 
vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!
A gyermekek a csomagoló-
anyagba vagy a tárolózsákba 
játék közben belegabalyodhat-
nak, ill. azt a fejükre húzva meg-
fulladhatnak.

 − Tartsa távol a gyerektől a 
csomagolóanyagot és a 
tárolózsákot.

 FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
Az asztalt ne használja fellépő-
ként, ülőalkalmatosságként és 
állófelületként. Arról leeshet és 
súlyosan megsérülhet.

 − Ne álljon és ne üljön az 
asztalra. 

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
Ha az asztal sérült, vagy azt 
nem megfelelően szerelték 
össze, ill. azt túlterhelik vagy 
csak az egyik oldalán terhelik, 
ill. ha azt napernyőállványként 
használják, akkor az asztal fel-
borulhat. Mindeközben meg-
sérülhet. 

 − Ne tegyen napernyőt az 
asztalra. 

 − Ne támaszkodjon az asz-
talnak.

 − Ne terhelje egyoldalasan az 
asztalt.

 − Minden használat előtt elle-
nőrizze az asztal megfelelő 
összeszerelését. 

 − Az asztalt legfeljebb 30 kg 
súllyal szabad terhelni.

 − Ne végezzen semmilyen 
módosítást az asztalon.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Az asztal károsodhat, ha szél-
sőséges időjárási körülmények, 
hőmérsékletek között használ-
ják. 

 − Óvja az asztalt a szélsősé-
ges időjárási körülmények-
től mint pl. vihar, zivatar, 
nagy hőség vagy hideg.

 − Ne használja az asztalt, ha 
az sérült.

 − A sérült részeket csak 
megfelelő eredeti pótalkat-
résszel helyettesítse. 

 − Az asztalt nyílt lángtól és a 
forró hőforrásoktól tartsa 
távol.

A csomag 
tartalmának 
ellenőrzése

1. Távolítsa el a csomagolást. 
2. Vegye ki a termék részeit a 

csomagolásból, és ellenőrizze, 
hogy nem sérültek-e az egyes 
alkotórészek.

Amennyiben sérülést tapasz-
tal, ne használja az asztalt. Ez 
esetben keresse fel a vásárlás 
helyszínét vagy amennyiben 
az megfelelőbb, forduljon a 
gyártóhoz a jótállási tájékoz-
tatón megadott szervizcímen.

3. Ellenőrizze, hogy a csomag 
hiánytalan-e (lásd A ábra).

Össze- és szétszerelés

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
Az összeszerelés közben az éles 
élekkel megvághatja magát,  
ill. az ujját becsípheti.

 − Ne hagyja gyermekének az 
asztalt összeállítani vagy 
szétszerelni.

 − Ne nyúljon a vezetőhor-
nyokba.

 − Az össze- és szétszerelés 
során legyen óvatos.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Érzékeny talajon a gumírozott 
lábak nyomott hagyhatnak.

 − Ellenőrizze a padlófelületet 
alkalmasságát.

Az asztal összeállítása
1. Húzza szét az összehajtható 

lábat 1  (lásd B ábra).
2. Tegye a két kereszttartót 3  

vízszintesen a összehajtható 
láb-szerkezetre (lásd C ábra).

3. Nyomja a kereszttartót a 
tartóra úgy, hogy a műanyag 
tüskék a kereszttartót fura-
taiba kattanjanak.

4. Tegye a két oldalrészt 4  az 
összehajtható lábra, hogy a 
szegecsek 6  mind a négy 
sarkon vezetőhornyokba 5  
kerüljenek (lásd D ábra).

5. Tekerje le az asztallapot 2  
az egyik kereszttartótól a má-
sik felé az összehajtható lábon 
(lásd E ábra).

6. Nyomja az asztallap két 
oldalán található négy 
csapot 7  az oldalrész 8  
furataiba, míg azok hangosan 
a helyükre nem kattannak 
(lásd E ábra).

Ezzel az asztal használatra kész.

Az asztal szétszerelése
 − Az asztalt „Az asztal öss-

zeállítása” fejezetben leírtak-
kal ellentétes sorrendben kell 
szétszerelni.

Tisztítás és tárolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Nem megfelelő tisztítószer és 
tisztítóeszköz alkalmazása az 
asztal károsodhat.

 − Ne használjon káros hatású 
tisztítószert, és éles vagy 
fém tisztítóeszközt, mint 
például a kés, a kemény 
spachtli, a fém- vagy 
műanyagsörtés kefe és más 
hasonló eszközök.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Helytelen tárolás miatt az asztal 
károsodhat.

 − Ha hosszabb ideig nem 
szeretné használni az 
asztalt, akkor becsoma-
golás előtt hagyja teljesen 
megszáradni.

 − Száraz helyen tárolja az 
asztalt, és védje a szélső-
séges időjárási körülmé-
nyektől, mint például vihar, 
zivatar, nagy hőség vagy 
hideg.

1. Szerelje szét az asztalt „Az asz-
tal szétszerelése” című fejezet-
ben leírtaknak megfelelően.

2. Törölje az asztal minden 
részét tisztára egy enyhén 
benedvesített kendővel. 
Szükség esetén használ-
jon kímélő tisztítószert, pl. 
zsíroldó mosogatószert.

3. Hagyja minden részét teljesen 
megszáradni.

4. Helyezze bele az asztal rés-
zeit a csomagban található 
tárolózsákba 9 . 

Műszaki adatok
Modell: FLX-CT-03

Cikkszám: 96123

Súly: kb. 3 kg

Maximális 
terhelhetőség: 

 
30 kg

Méret 
(SZ × MÉ × MA): 

 
kb. 70 × 70 × 70 
cm

Anyag: alumínium
Termékeinket folyamatosan 
fejlesztjük és javítjuk, így kial-
akításuk és műszaki jellemzőik 
változhatnak.
A használati útmutató 
PDF-formátumban is letölthető a 
www.flexxtrade.de honlapról.

Leselejtezés
A csomagolás 
leselejtezése

A csomagolást 
szétválogatva teg-
ye a hulladékba.  
A kartont és papírt 
a papír, a fóliát 
a műanyag sze-
lektív hulladék-
gyűjtőbe tegye.

Az asztal leselejtezése
 − Az asztalt az adott országban 

érvényes törvényeknek és 
előírásoknak megfelelően 
selejtezze le.érvényes tör-
vényeknek és előírásoknak 
megfelelően selejtezze le.

HU

SI

HU

SI flexxtrade-si@teknihall.com

A csomag tartalma/
részei

1 Összehajtható láb
2 Asztallap
3 Kereszttartó, 2 db
4 Oldalrész, 2 db
5 Vezető, 4 db
6 Szegecs, 4 db
7 Csap, 4 db
8 Oldalrész-furat, 4 db
9 Tárolózsák (ábra nélkül)



Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a 
következő QR kódot és tudjon 
meg többet a megvásárolt ALDI 
termékről.

A QR kód olvasó használata 
során az internetkapcsolatért a 
szolgáltatójával fennálló szerződés 
szerint fizetnie kell.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto 
optično preberite kodo QR in 
izvedite več o Hoferjevem izdelku, 
ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko 
nastanejo stroški povezave z 
internetom, kar je odvisno od vrste 
vaše naročnine.

 

Vsebina kompleta/
deli

1 Podnožje
2 Mizna plošča
3 Prečka, 2×
4 Stranski del, 2×
5 Vodilo, 4×
6 Kovice, 4×
7 Zatič, 4×
8 Odprtine na stranskih delih, 4×
9 Vreča za shranjevanje  

(brez slike)

Splošno
Preberite navodila za 
uporabo in jih shranite

Pred začetkom upora-
be aluminijaste mize 
za kampiranje (v na-
daljevanju imenovana 
le „miza“) natančno 

preberite navodila za uporabo, 
zlasti varnostne napotke. Neu-
poštevanje navodil za uporabo 
lahko privede do hudih telesnih 
poškodb ali škode na mizi.
Osnova navodil za uporabo so 
standardi in predpisi, ki veljajo v 
Evropski uniji. V tujini upoštevajte 
tudi predpise in zakone posame-
zne države.
Shranite navodila za uporabo. Če 
mizo izročite tretjim osebam, jim 
hkrati z njo zaradi nadaljnje upo-
rabe obvezno izročite navodila za 
uporabo.

Razlaga znakov

 OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna 
beseda označuje nevarnost s 
srednjo stopnjo tveganja, zaradi 
katere lahko, če se ji ne izognemo, 
pride do smrti ali hudih telesnih 
poškodb.

 POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna 
beseda označuje nevarnost z niz-
ko stopnjo tveganja, zaradi katere 
lahko, če se ji ne izognemo, pride 
do majhnih ali zmernih telesnih 
poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na 
možnost materialne škode.

Zelena točka – 
 Duales System 
Deutschland GmbH. 
Končnemu uporab-

niku sporoča, da je proizvajalec za 
to embalažo upošteval zahteve 
uredbe o embalaži.

geprüfte
Sicherheit

Preverjena varn-
ost: Izdelki, oz-
načeni s tem 

simbolom, izpolnjujejo zahteve 
nemškega zakona o varnosti iz-
delkov (ProdSG).

Varnost
Namenska uporaba
Miza je primerna izključno za 
prostor za kampiranje. Na mizi se 
ne sme sedeti ali nanjo pritrditi 
sončnik. Miza je primerna izključ-
no za zasebno uporabo in ne za 
poslovne namene. Miza ni igrača 
za otroke. 
Mizo uporabljajte samo na način, 
ki je opisan v navodilih za upora-
bo. Kakršna koli drugačna upora-
ba velja za neprimerno in lahko 
povzroči materialno škodo ali celo 
poškodbe oseb.
Izdelovalec ali prodajalec ne prev-
zema nobenega jamstva za škodo, 
nastalo zaradi nenamenske ali 
napačne uporabe.

Varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!
Med igranjem si lahko otroci 
embalažno folijo, vrečko za pa-
kiranje ali vrečko za shranjeva-
nje poveznejo čez glavo in se 
zadušijo.

 − Otroke držite proč od em-
balaže in vreče za shranje-
vanje.

 OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Miza ni primerna za to, da jo 
uporabite za stanje, sedenje 
ali za pomoč pri vzpenjanju. Ob 
tem lahko padete in se resno 
poškodujete.

 − Ne stojite ali sedite na mizi, 
ter je ne uporabljajte za 
pomoč pri vzpenjanju. 

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!
Če je miza poškodovana ali 
napačno sestavljena, če se na 
njo naslanjate, jo obremenite 
le na eni strani ali jo premočno 
obremenite ali če jo uporabite, 
kot stojalo za senčnik, se lahko 
miza prevrne. Ob tem se lahko 
poškodujete. 

 − Na mizo ne nameščajte 
senčnika. 

 − Ne naslanjajte se na mizo.
 − Ne obremenite mize le na 

eni strani.
 − Pred vsako uporabo se pre-

pričajte, da je miza pravilno 
sestavljena. 

 − Mizo obremenite z največ 
30 kg.

 − Mize ne spreminjajte na 
noben način.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če mizo uporabljate pri ekstre-
mnih vremenskih vplivih ali jo 
izpostavljate visokim tempera-
turam, jo lahko poškodujete. 

 − Mizo zaščitite pred ekstre-
mnimi vremenskimi vplivi, 
kot so na primer vihar, 
nevihta, močna vročina in 
mraz.

 − Če se miza poškoduje je ne 
uporabljajte.

 − Poškodovane sestavne dele 
zamenjajte le z ustreznimi 
originalnimi rezervnimi deli. 

 − Mize ne približujte odpr-
temu ognju in toplotnim 
virom.

Preverite vsebino 
kompleta

1. Odstranite vse dele embalaže. 
2. Dele vzemite iz embalaže in se 

prepričajte, da posamezni deli 
niso poškodovani.
V tem primeru mize ne upo-
rabljajte. Obrnite se na izde-
lovalčev servis na naslovu, 
navedenem na garancijskem 
listu.

3. Preverite, ali so v kompletu vsi 
deli (glejte sl. A).

Sestavljanje in 
razstavljanje

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!
Pri sestavljanju se lahko poško-
dujete na ostrih robovih ali si na 
okvirju priščipnete prst.

 − Otroci ne smejo sestavljati 
ali razstavljati mize.

 − Ne segajte v vodila.
 − Pri razklopu sestavljanju 

in razstavljanju bodite zelo 
previdni.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Na občutljivih tleh, lahko gumi-
jasti noge pustijo madeže.

 − Preverite, če so vaša tla 
primerna.

Montaža mize
1. Podnožje 1  povlecite 

 narazen (glejte sl. B).
2. Obe prečki 3  položite 

 vodoravno na podnožje  
(glejte sl. C).

3. Prečki potisnite v držali tako 
močno, da se plastični zatiči 
zaskočijo v odprtinah na 
prečkah.

4. Vstavite oba stranska dela 4  
v podnožje tako, da kovice 6  
na vseh štirih kotih pravilno 
sedijo vodilih 5  (glejte sl. D).

5. Na podnožju raztegnite mizno 
ploščo 2  iz ene prečke na 
drugo glejte (sl. E).

6. Vstavite štiri zatiče 7  na 
obeh straneh mizne plošče 
v odprtine na stranskih 
delov 8 , dokler se ne zas-
kočijo (glejte sl. E).

Sedaj lahko mizo uporabite.

Razstavljanje mize
 − Mizo razstavite v obratnem 

vrstnem redu, kot je opisano v 
poglavju „Montaža mize“.

Čiščenje in 
shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če uporabljate napačna čistilna 
sredstva in pripomočke za čišče-
nje, lahko poškodujete mizo.

 − Ne uporabljajte nobenih 
agresivnih čistilnih sredstev 
in ostrih ali kovinskih pripo-
močkov za čiščenje, kot so 
noži, trde lopatice, krtače s 
kovinskimi ali najlonskimi 
ščetinami in podobno.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Če mizo nepravilno skladiščite, 
se lahko poškoduje.

 − Počakajte, da se miza 
popolnoma posuši, preden 
jo shranite in če je dlje časa 
ne boste uporabljali.

 − Mizo hranite na suhem 
mestu in jo zaščitite pred 
ekstremnimi vremenskimi 
vplivi, kot so vihar, nevihta, 
močna vročina in mraz.

1. Mizo razstavite, kot je opisa-
no v poglavju „Razstavljanje 
mize“.

2. Vse dele mize obrišite z rahlo 
navlaženo krpo. Po potrebi 
uporabite še blago čistilno 
sredstvo, npr. čistilo za od-
stranjevanje maščobe.

3. Počakajte, da se vsi deli po-
polnoma posušijo.

4. Vse dele mize shranite v 
priloženi vreči za shran-
jevanje 9 . 

Tehnični podatki
Model: FLX-CT-03

Številka izdelka: 96123

Teža: prib. 3 kg

Največja 
nosilnost: 

 
30 kg

Dimenzije 
(Š × G × V): 

 
prib.  
70 × 70 × 70 cm

Material: aluminij
Ker izdelke nenehno razvijamo in 
izboljšujemo, obstaja možnost, da 
pride do tehničnih sprememb in 
sprememb v obliki.
Ta navodila za uporabo lahko z 
naše spletne strani  
www.flexxtrade.de prenesete 
tudi kot datoteko PDF.

Odlaganje med 
odpadke
Odlaganje embalaže med 
odpadke

Embalažo med 
odpadke zavrzite 
ločeno po vr-
stah materialov. 
Lepenko in karton 
oddajte med od-
padni papir, folije 
pa med sekun-
darne surovine.

Odlaganje mize med 
odpadke

 − Mizo odložite med odpadke v 
skladu s predpisi in zakoni, ki 
veljajo v vaši državi.


