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Symbole i hasła ostrzegawcze:

!   Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń.
 Hasło ostrzegawcze ZAGROŻENIE ostrzega przed możliwością ciężkich
 obrażeń i zagrożeniem dla życia.
 Hasło ostrzegawcze OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami 
 i poważnymi szkodami materialnymi.
 Hasło ostrzegawcze OSTROŻNIE ostrzega przed lekkimi obrażeniami
 lub uszkodzeniami.

!   W ten sposób są oznaczone informacje uzupełniające.

WAŻNE:
PRZECHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU 
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ

 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 - Aluminiowy stół kempingowy jest przeznaczony do prywatnego użytku.
 - Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do stałego użytkowania
  jako mebel mieszkaniowy.

!   Zasady bezpieczeństwa
 ZAGROŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 OBRAŻEŃ. 

 - Małe części, torebki opakowaniowe i folie przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!

 -  Stół kempingowy musi zostać zamontowany przez osobę dorosłą.
 -  Dzieci nie powinny przebywać w miejscu montażu.
 -  Podczas montażu postępuj w sposób opisany w instrukcji montażu i nie 

modyfikuj stołu kempingowego.
 - Sprawdź przed montażem, czy wszystkie części są kompletne i nieuszko-

dzone.

 

- OSTROŻNIE Krawędzie płyty stołu mogą być ostre. Niebezpieczeństwo 
obrażeń. Podczas montażu noś rękawice. 

 - OSTRZEŻENIE - Ryzyko zmiażdżenia
  Podczas rozciągania stelaża uważaj na palce. Istnieje ryzyko zmiażdże-

nia.  
 - Przed użyciem stołu sprawdź, czy jest prawidłowo złożony.
   - Nie używaj stołu jako powierzchni do odstawiania, siedzenia lub wcho-

dzenia.
 - Nie obciążaj stołu kempingowego po jednej stronie i nie opieraj się na 

płycie stołu. Stół może się przechylić, to grozi obrażeniami.
 - Trzymaj wszystkie części stołu z daleka od otwartego ognia i silnych źró-

deł ciepła.
 - Gumowe nogi stołu mogą pozostawiać plamy na wrażliwych powierzch-

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

żyte użytkowanie i nieprzestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa.
 - Nie montuj parasola przeciwsłonecznego na stole i nie używaj go jako 

podstawy parasola.
 -  Przechowaj instrukcję montażu i przekaż ją razem z artykułem.
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 Zakres dostawy

A  Płyta stołu
B Poprzeczki, 2x
C  Elementy boczne, 2x
D  Stelaż 
 Bez rysunku:
 - Opakowanie do transportu i przechowywania
 - Instrukcja montażu

 Montaż

1.  Wyjmij wszystkie części z opakowania do transportu i przechowywania.
2.  Sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.

3. Ostrożnie i równomiernie rozciągnij stelaż aż do całkowitego rozłożenia.

!
UWAGA!
Ryzyko zmiażdżenia
Podczas rozciągania stelaża 
uważaj na palce. Istnieje 
ryzyko zmiażdżenia.  

4. Załóż obie poprzeczki na stelaż.
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5. Załóż elementy boczne na stelaż. Dopilnuj, aby elementy boczne były prawi-
dłowo osadzone w prowadnicach na wszystkich czterech narożnikach.

6. Połóż płytę stołu na stelażu w sposób widoczny na rysunku.

7. Przestaw oba zaczepy z tworzywa sztucznego do odpowiedniej pozycji.
 Następnie włóż każdy z zaczepów w przeznaczony do tego celu
 otwór mocujący elementu bocznego, aż się słyszalnie zatrzaśnie.                            

                              

8. Całkowicie rozłóż płytę stołu.
9. Przymocuj oba pozostałe zaczepy z tworzywa sztucznego w sposób opisany w 

kroku 7.

 Aluminiowy stół kempingowy jest całkowicie zmontowany i gotowy do użytku.
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 Demontaż
- Zdemontuj stół, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności wg 

opisu w punkcie „Montaż”.

!
 Czyszczenie i przechowywanie

- Do czyszczenia stołu kempingowego używaj miękkiej, niestrzępiącej się i w 
razie potrzeby lekko zwilżonej szmatki. Nie stosuj ścierających ani żrących środ-
ków do czyszczenia lub szczotek do czyszczenia.

- W przypadku nieużywania przechowuj oczyszczony, suchy i rozłożony stół 
kempingowy w miarę możliwości w dostarczonym opakowaniu do transportu i 
przechowywania w chłodnym i suchym miejscu.

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

niowe znajdują się na miejscu. Poluzowanie połączeń prowadzi do obniżenia 
poziomu bezpieczeństwa.

 Dane techniczne
Waga: ok. 3 kg
Maks. udźwig: ok. 30 kg
Wymiary po złożeniu: ok. 70 x 70 x 70 cm
Materiał: aluminium

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

Instrukcję obsługi można także pobrać jako plik pdf w naszym Centrum serwiso-
wym na stronie www.flexxtrade.de.

 Utylizacja

 
- Opakowanie należy zutylizować odpowiednio do jego rodzaju. Oddaj 

tekturę i karton na makulaturę, a folie do punktu zbiorczego surowców 
wtórnych.

 - Utylizuj aluminiowy stół kempingowy zgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi w Twoim kraju. O możliwości utylizacji możesz spytać właściwy 
publiczny podmiot odpowiedzialny za utylizację.
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Dystrybutor (nie jest adresem serwisu!):
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Germany/Niemcy
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