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Származási hely: Kína 
HU  GYÁRTÓ:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG, HOFSTR. 64, 
40723 HILDEN, GERMANY

FLX-SK-02
PO43001490

www.tuv.com
ID 1111211441

Type approved
Safety
Regular Production
Surveillance
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ÖNFELFÚJÓ PÁRNA
Ideális kempingezés, túrázás  
és utazás során
• 3 funkció: ülőpárna, fejpárna és 

nyakpárna
• Méret: 38 x 36 x 8 cm
• Tömeg: kb. 240 g
• 100% strapabíró puha poliészter
• Alsó rész szilikon csúszásmen-

tes bevonattal
• Egyszerű kezelés, nagy teljesít-

ményű szeleppel
• A teljes felületű rögzítés 

megakadályozza a belső hab 
elcsúszását

• Szín: kék

Szilikon csúszásmentes 
bevonat

nyakpárnaként

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 98035

Kérjük forduljon a magyarországi 
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA : 
FLX-SK-02  05/2019 

ÉV JÓTÁLLÁS

3



HU  
Kezelési útmutató:  Húzza ki a rugalmas pántot, nyissa ki a szelepet, hagyja a levegőt 
beáramlani, zárja el a szelepet! A párnát az első használatakor fújja fel, hogy elérhesse a 

teljes méretét. 
Használat nyakpárnaként: Tekerje fel a felfújt párnát úgy, hogy az alsó része befelé nézzen. 
Teljesen zárja be az A  tépőzárat. 
A párna elcsomagolásához nyissa ki a szelepet, a szelep felé tekerje össze a párnát, zárja el a 
szelepet, majd ismét tegye rá a pántot. A penészképződés megakadályozása végett soha göngyölje 
össze nedves állapotban a párnát! Kizárólag száraz állapotban göngyölje össze a párnát! Kérjük, 
hogy csak nedves kendővel és kevés szappannal tisztítsa. Emellett zárja el a szelepet, hogy ne jut-
hasson víz a belsejébe. Tilos mosógépben mosni. Ne használja vagy tárolja nyílt láng vagy kályha 
közelében. Ne használja köves felületeken a termék sérülésektől való védelme érdekében.  Tilos a 
párnát vízben vagy úszáshoz használni. Nem biztosítja a vízfelszínen maradást, és így nem szolgál 
úszássegítő eszközként. A sós és klóros víz károsítja a termék szövetfelületét.
Kérjük, hogy a kisebb sérüléseket a megfelelő javítókészlettel hárítsa el.

• Legfeljebb 80 kg súlyú személy számára alkalmas 
• FIGYELMEZTETÉS! Úszáshoz nem alkalmas! 
• Önfelfújó! Túlnyomással történő felfújása nem szükséges. 

A
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ÖNFELFÚJÓ PÁRNA
Ideális kempingezés, túrázás  
és utazás során
• 3 funkció: ülőpárna, fejpárna és 

nyakpárna
• Méret: 38 x 36 x 8 cm
• Tömeg: kb. 240 g
• 100% strapabíró puha poliészter
• Alsó rész szilikon csúszásmen-

tes bevonattal
• Egyszerű kezelés, nagy teljesít-

ményű szeleppel
• A teljes felületű rögzítés 

megakadályozza a belső hab 
elcsúszását
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HU  
Kezelési útmutató:  Húzza ki a rugalmas pántot, nyissa ki a szelepet, hagyja a levegőt 
beáramlani, zárja el a szelepet! A párnát az első használatakor fújja fel, hogy elérhesse a 

teljes méretét. 
Használat nyakpárnaként: Tekerje fel a felfújt párnát úgy, hogy az alsó része befelé nézzen. 
Teljesen zárja be az A  tépőzárat. 
A párna elcsomagolásához nyissa ki a szelepet, a szelep felé tekerje össze a párnát, zárja el a 
szelepet, majd ismét tegye rá a pántot. A penészképződés megakadályozása végett soha göngyölje 
össze nedves állapotban a párnát! Kizárólag száraz állapotban göngyölje össze a párnát! Kérjük, 
hogy csak nedves kendővel és kevés szappannal tisztítsa. Emellett zárja el a szelepet, hogy ne jut-
hasson víz a belsejébe. Tilos mosógépben mosni. Ne használja vagy tárolja nyílt láng vagy kályha 
közelében. Ne használja köves felületeken a termék sérülésektől való védelme érdekében.  Tilos a 
párnát vízben vagy úszáshoz használni. Nem biztosítja a vízfelszínen maradást, és így nem szolgál 
úszássegítő eszközként. A sós és klóros víz károsítja a termék szövetfelületét.
Kérjük, hogy a kisebb sérüléseket a megfelelő javítókészlettel hárítsa el.

• Legfeljebb 80 kg súlyú személy számára alkalmas 
• FIGYELMEZTETÉS! Úszáshoz nem alkalmas! 
• Önfelfújó! Túlnyomással történő felfújása nem szükséges. 
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