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Zawartość opakowania/części 

  Torebka do przechowywania
2   Łóżko
3   Zamknięcie

Rys. D
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INFORMACJE OGÓLNE
WAŻNE:
PRZECHOWAĆ DO UŻYTKU W PÓŹNIEJSZYM CZASIE
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi 
Niniejsza instrukcja obsługi należy do łóżka campingowego  
(zwanej w dalszej treści „łóżkiem”). Zawiera ona ważne informacje o 
sposobie rozkładania i użytkowaniu.
Przed rozpoczęciem użytkowania łóżka należy zapoznać się  
z instrukcją obsługi, a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa. 
Niestosowanie się do niniejszej instrukcji obsługi może spowodo-
wać ciężkie urazy ciała lub uszkodzenie łóżka.
Instrukcja bazuje na normach i zasadach, obowiązujących w Unii 
Europejskiej. Należy stosować się do zasad i przepisów, obowiązują-
cych za granicą.
Instrukcję obsługi należy przechowywać w związku z możliwością 
jej użycia w przyszłości. Instrukcję należy przekazać osobom trze-
cim w przypadku przekazania łóżka tym osobom.

Objaśnienie rysunków
Poniższe symbole i hasła ostrzegawcze zostały użyte w niniejszej  
instrukcji obsługi, na łóżku lub na opakowaniu.

 OSTRZEŻENIE!

Ten symbol / hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim 
poziomie ryzyka. Niewyeliminowanie tego zagrożenia może 
prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.
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 UWAGA!

Ten symbol / hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o niskim 
poziomie ryzyka. Niewyeliminowanie tego zagrożenia może 
prowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń. 

INFORMACJA!

To hasło ostrzegawcze informuje o możliwych szkodach 
rzeczowych.

 Sprawdzone bezpieczeństwo: Produkty, oznaczone  
tym symbolem spełniają wymogi niemieckiej ustawy  
o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

Nie należy siadać na przedni obszar stóp łóżka  
kempingowego. 
 

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Łóżko jest zaprojektowane wyłącznie jako miejsce spoczynku i snu 
na obszarze kempingowym lub wypoczynkowym. Nie przekraczać 
maksymalnego obciążenia całkowitego 100 kg! Łóżko służy wyłącz-
nie do prywatnego użytku i nie nadaje się do zastosowań komer-
cyjnych. 
Użytkowanie łóżka wyłącznie w sposób opisany w niniejszej  
instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za nie-
zgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, 
a nawet obrażeń. Łóżko nie jest zabawką dla dzieci.
Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikające z użytkowania nieprawidłowego lub niegodnego  
z przeznaczeniem.
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Zasady bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uduszenia!
Nałożenie przez dziecko na głowę opakowania, worka foliowego 
lub torebki do przechowywania łóżka może spowodować śmierć 
przez uduszenie.
−  Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem 

dzieci.
−  Torebki do przechowywania nie należy pozostawiać bez  

nadzoru. 

 OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Rozkładanie i użytkowanie w sposób niezgodny z instrukcją może 
spowodować obrażenia ciała.
−  Łóżko należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
− Nie należy stać ani podskakiwać na łóżku. Łóżko może łatwo ulec 

wywróceniu. 
− Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się łóżkiem lub na  

łóżku.
− Łóżko może być używane wyłącznie przez jedną osobę. 
− Nie należy obciążać łóżka masą większą nić 100 kg.
− Nie należy siadać na obszar stóp łóżka kempingowego. Ten ob-

szar oznaczony jest belką ostrzegawczą. Istnieje ryzyko upadku  
i obrażeń ciała.
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 OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem!
Powłoka łóżka składa się z materiałów palnych. Kontakt łóżka ze 
źródłem ciepła o zbyt wysokiej temperaturze (np. podczas ogniska) 
może spowodować nadpalenie lub stopienie się powłoki.
− Łóżko powinno znajdować się zawsze daleko od ognia i innych 

źródeł ciepła.

INFORMACJA!

Ryzyko uszkodzeń!
Nienależyte obchodzenie się z łóżkiem może prowadzić do jego 
uszkodzeń.
− Łóżko należy chronić przed wpływem warunków pogodowych, 

takich jak deszcz, bezpośrednie nasłonecznienie lub wilgoć.

PIERWSZE UŻYCIE

Sprawdzenie stanu łóżka i zawartości opakowania

INFORMACJA!

Ryzyko uszkodzeń!
Nieostrożne otwieranie opakowania przy użyciu ostrego noża  
lub innych ostrych przedmiotów może spowodować uszkodzenie 
łóżka. 
– Podczas otwierania zachować maksymalną ostrożność.

1.  Należy wyjąć łóżko z opakowania.
2.  Należy sprawdzić, czy opakowanie jest kompletne (zobacz Rys. A).
3.  Należy sprawdzić, czy łóżko 2  i jego poszczególne elementy nie są uszko-

dzone. W takim przypadku nie należy używać łóżka. Zwrócić się do produ-
centa, korzystając z adresu serwisu podanego na karcie gwarancyjnej. 
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UŻYCIE

Rozkładanie łóżka

 UWAGA!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Rozkładanie i użytkowanie w sposób niezgodny z instrukcją może 
spowodować obrażenia ciała.
−  Podczas rozkładania łóżka należy zważać na możliwość zgniece-

nia palców.

1.  Należy ustawić łóżko 2  w pozycji siedzącej i otworzyć zamknięcie 3   
(patrz rys. B).

2.  Łóżko rozkłada się poprzez przyciśnięcie go w środku od góry  
(patrz rys. C).

3.  Należy upewnić się, że łóżko jest całkowicie płaskie i naprężone  
(patrz rys. D). 

Łóżko jest rozłożone prawidłowo i nadaje się do użycia.

Składanie łóżka

 UWAGA!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Składanie i użytkowanie w sposób niezgodny z instrukcją może 
spowodować obrażenia ciała.
−  Podczas rozkładania łóżka należy zważać na możliwość zgniece-

nia palców.

–  Składanie łóżka odbywa się w odwrotnej kolejności do jego rozkładania, 
które opisano w rozdziale „Rozkładanie łóżka“.
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CZYSZCZENIE

INFORMACJA!

Ryzyko uszkodzeń!
Nienależyte obchodzenie się z łóżkiem może prowadzić do jego 
uszkodzeń.
–  Nie używać agresywnych środków czyszczących, szczotek  

z włosiem metalowym lub nylonowym oraz ostrych lub metalo-
wych przedmiotów do czyszczenia, np. noży, twardych szpatułek 
i podobnych przedmiotów. Przedmioty te mogą spowodować 
uszkodzenie powierzchni.

1.  Łóżko należy czyścić 2  suchą szmatką. W przypadku uporczywych zabru-
dzeń należy użyć lekko zwilżonej szmatki i ewentualnie odrobinę łagodnego 
środka do czyszczenia.

2.  Łóżko należy czyścić suchą szmatką.

PRZECHOWYWANIE

Przed spakowaniem w celu przechowywania wszystkie elementy powinny być 
suche.
−  Przed przechowywaniem należy 2  gruntownie wyczyścić łóżko.
−  Wszystkie elementy łóżka należy spakować do dołączonej torebki 1 .
− Łóżko należy przechowywać w miejscu suchym, w dodatniej temperaturze,  

w warunkach chronionych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i niedo-
stępnym dla dzieci.
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DANE TECHNICZNE
Model:  FLX-CB-02
Numer artykułu:  3020 
Maksymalne obciążenie: ok. 100 kg
Masa wraz z torebką do  
przechowywania:  ok. 5,7 kg 
Wymiary (dł. x szer. x wys.)  
   po rozłożeniu: ok. 190 x 67 x 38/52 cm
   po złożeniu: ok. 104 x 15 x 25 cm
Powierzchnia do leżenia (szer. x dł.): ok. 65 x 188 cm
Materiał ramy: Stal Q195
Materiał powierzchni do leżenia: 100% Poliester (600D)

Torba boczna (nie podlega demontażowi) 
Przegródki: 3 przegródki, z tego 1 z siatki
Wymiary (szer. x dł.): ok. 54 x 29 cm

Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formacie PDF  
z naszej strony głównej www.flexxtrade.de.

UTYLIZACJA
Utylizacja opakowania 
Opakowanie należy poddać utylizacji po prawidłowej segregacji. 
Wyrzucić papier i karton do pojemnika na makulaturę, a folie do 
pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja łóżka
Łóżko należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami i regula-
cjami obowiązującymi w kraju zastosowania. 



Dystrybutor:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Niemcy
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