
 

QR kód – 
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 szolgál-
tatójával fennálló szerződés sze-
rint fizetnie kell.

Származási hely: Kina
Gyártó: 

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40732 HILDEN
GERMANY

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg 
a használati útmutatót

Az összehajtható 
kempingszék hasz-
nálata előtt gondo-
san olvassa el a 
használati útmuta-

tót, különösen a biztonsági uta-
sításokat. A használati 
útmutató figyelmen kívül ha-
gyása súlyos sérülésekhez vagy 
az összehajtható kempingszék 
károsodásához vezethet. Az 
egyszerűség kedvéért az ösz-
szecsukható kempingszékre a 
továbbiakban röviden, csak 

„székként” hivatkozunk.

A használati útmutató az Eu-
rópai Unióban érvényes szab-
ványok és szabályok alapján 
készült. Vegye figyelembe 
az adott országban érvényes 
irányelveket és jogszabályokat!

Őrizze meg jól a használati 
útmutatót. Ha továbbadja a 
széket, feltétlenül adja át a 
használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

 FIGYELMEZTETÉS!

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

 VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszimbólum/-szó ala-
csony kockázatú veszélyt jelöl, 
amelyet ha nem kerülnek el, 
kisebb vagy közepesen súlyos 
sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anya-
gi károkra figyelmeztet.

geprüfte
Sicherheit

A (GS) biztonsági 
tanúsítvány azt 
igazolja, hogy a 
szék megfelel a 

német termékbiztonsági (Prod-
SG) jogszabályok 
követelményeinek.

Biztonság
Rendeltetésszerű 
használat
A széket kizárólag kempingcélok-
ra terveztük. 

A szék nem alkalmas lakberen-
dezési elemként folyamatos 
használatra.

A szék kizárólag privát felhasz-
nálásra készült, kereskedelmi 
felhasználásra nem alkalmas. A 
szék nem gyermekeknek való 
játékszer. 

A széket legfeljebb 100 kg súllyal 
szabad terhelni. 

A széket kizárólag a használati 
útmutatónak megfelelően 
használja. 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 csomagolóanyagba a gyer-
mekek játék közben belega-
balyodhatnak, ill. azt a fejükre 
húzva megfulladhatnak.

 − Tartsa távol a gyerektől a 
csomagolóanyagot és a 
tárolózsákot.

 FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
Biztonsági utasítások ne 
használja fellépőként és 
állófelületként. Arról leeshet 
és megsérülhet.

 − Ne álljon és ne lépjen fel a 
székre, ill. ne ugorjon le róla.

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
Ha a szék megsérült vagy azt 
nem megfelelően szerelték 
össze, akkor az felborulhat, 
összecsúkodhat vagy eltörhet. 
Mindeközben megsérülhet. 

 − Ne végezzen semmilyen 
módosítást a széken.

HU

Használati útmutató
ÖSSZEHAJTHATÓ 
KEMPINGSZÉK

Műszaki adatok
Típus: FLX-CS-01

Cikkszám: 93287

Súly: 3,5 kg

Méret: 53 x 42 x 90 cm
Maximális terhelhetőség: 100 kg

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk 
és műszaki jellemzőik változhatnak.

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a 
www.flexxtrade.de honlapról.
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 − Minden egyes használat előtt 
ellenőrizze, hogy a széket 
teljesen kinyitotta-e. A széken 
tilos hintázni, a széken talál-
ható terhelésnek a négy lábat 
egyenletesen kell terhelnie.

 − Rendszeresen ellenőrizze, 
hogy a rögzítések nem lazul-
tak-e meg.

 − Ne használja tovább a széket, 
ha az sérült, vagy annak 
ülőfelületén vagy lábain 
repedések vagy sérülések 
láthatók.

 − A széket mindig vízszintes 
talajon kell felállítani.

 − Nyissa ki teljesen a széket 1 , 
hogy az biztonságosan álljon.
A szék a négy széklábat akkor 
terheli egyenletesen, ha azt 
teljesen kinyitotta.

 − Állítsa be igényeinek meg-
felelően a kartámaszt, a 
széktámla mögött található 
szövetpánttal.

Tisztítás és tárolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Nem megfelelő tisztítószer és 
tisztítóeszköz alkalmazása mi-
att a szék felülete 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.

 − Ne tisztítsa a széket magas-
nyomású tisztítóval.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Helytelen tárolás miatt a szék 
károsodhat.

 − Ha hosszabb ideig nem 
szeretné használni a széket, 
akkor becsomagolás előtt 
hagyja teljesen megszáradni.

 − Száraz helyen tárolja 
a széket, és védje a 
szélsőséges időjárási 
körülményektől, mint 
például vihar, zivatar, nagy 
hőség vagy hideg.

1. Enyhén benedvesített 
ruhával törölje át a széket. 
Szükség esetén használjon 
kímélő tisztítószert, pl. zsí-
roldó mosogatószert.

2. Hagyja teljesen megszárad-
ni a széket.

3. Csukja össze a széket, és 
tárolja azt a mellékelt 
hordtáskában.

Leselejtezés
A csomagolás 
leselejtezése

A csomagolást 
szétválogatva 
tegye a hulla-
dékba. A kar-
tont és papírt a 
papír, a fóliát a 
műanyag sze-
lektív hulladék-
gyűjtőbe tegye.

A szék leselejtezése
 − A széket az adott ország-

ban érvényes előírásoknak 
megfelelően selejtezze le.

A csomag tartalma/a 
készülék részei

1 Szék

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
A szék károsodhat, ha 
azt szélsőséges időjárási 
körülmények, hőmérsékletek 
között használják. 

 − Óvja a széket a szélsőséges 
időjárási körülményektől 
mint pl. vihar, zivatar, nagy 
hőség vagy hideg.

 − A széket tartsa távola nyílt 
lángtól és a forró hőforrá-
soktól.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Érzékeny talajon a gumírozott 
lábak nyomott hagyhatnak.

 − Ellenőrizze a padlófelületet 
kompatibilitásra.

A csomag tartalmá-
nak ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye! 
Ha a csomagolást figyelmet-
lenül, éles késsel vagy más 
hegyes tárggyal nyitja ki, a 
szék megsérülhet. 

 − A csomagolást óvatosan 
nyissa ki.

1. Távolítsa el a csomagolást. 

2. Vegye ki a széket a cso-
magolásból és ellenőrizze, 
hogy nincsenek-e rajta 
sérülések. Ne használja a 
széket, ha sérülést lát raj-
ta. Forduljon a gyártóhoz 
a jótállási tájékoztatón 
megadott szervizcímen.

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

Használat

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
A szék össze- és szétszerelé-
sekor az ujjai becsípődhetnek.

 − Ne hagyja gyermekének 
a széket össze- vagy 
szétszerelni.

 − Ne nyúljon a 
vezetőhornyokba.

 − Az össze- és szétszerelés 
során legyen óvatos.

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
Balesetet okozhat, ha a széket 
nem teljesen nyitja ki, azon 
hintázik vagy a szék rögzítései 
lazák, meglazultak.

A  
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