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QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni, vagy csak egy videó
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.
Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet
oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az
elérhetőség adatokat!
Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja
alkalmazásboltjából.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon
meg többet a megvásárolt ALDI termékről.
Az ALDI-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető az ALDI-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.

 QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
A
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma/a termék részei
1

Karabiner, 2 db

2

Zsinór, 2 db

3

Védőtasak

4

Véghurok (zsinór)

5

Rögzítőhurok (zsinór), 13 db

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
Ez a használati útmutató a függőágyhoz tartozik. Fontos tudnivalókat
tartalmaz a felállítással és a használattal kapcsolatban.
A függőágy használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót,
különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen
kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a függőágy károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások
alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót, hogy azt később is használhassa referenciaként.
Ha a függőágyat továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat
Ebben a használati útmutatóban, a függőágyon és a csomagoláson az alábbi szimbólumokat és jelzőszavakat használtuk.
A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt
FIGYELMEZTETÉS! jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár
halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!
ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt
jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy
közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.
Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra
figyelmeztet.

Ez a jel az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban nyújt hasznos kiegészítő információkat.
A maximális terhelhetőség 150 kg.

A függőágy mérete: 275 × 150 cm
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Biztonság

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
A függőágy egy személy számára készült fekvőalkalmatosság és maximálisan 150 kg-os
terhelést bír el. Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi használatra
nem alkalmas.
A függőágyat kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja.
Bármely más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, anyagi kárt
és/vagy személyi sérülést okozhat. A függőágy nem gyermekjáték.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy a
helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladásveszély!
Ha gyermekek a függőággyal vagy a csomagolással játszanak,
belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
−− Ne engedje, hogy gyermekek a csomagoló fóliával vagy a
függőággyal játsszanak.
−− Figyeljen a függőágy közelében tartózkodó gyerekekre.
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
A függőágy hibás használata sérülést okozhat.
−− Ne terhelje a függőágyat 150 kg-ot meghaladó súllyal.
−− Ügyeljen arra, hogy a függőágyban egyszerre csak egy személy feküdjön.
−− Ne álljon fel a függőágyban.
−− Ne ugráljon a függőágyban és ne ugorjon bele a függőágyba.
−− Ne használja a függőágyat könyvek és hasonló tárgyak tárolására.
−− A függőágyban ne szállítson állatokat és tárgyakat.
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Biztonság

−− Ne használja a függőágyat hintának.
−− Ne hagyja, hogy a függőágyat gyermekek felügyelet nélkül
használják.
−− Ne használja a függőágyat mászáshoz.
−− Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a függőágyon és a rögzítő elemeken.
Ne használja a függőágyat, ha a terméken vagy alkatrészein
sérülések láthatók.
−− Csak megfelelően összeállított és rögzített állapotban feküdjön
a függőágyba.
−− A függőágyat puha talaj fölé állítsa fel, hogy ne sérüljön meg
kiesés esetén sem.
−− Ne használja a függőágyat viharban.
−− Javítását bízza szakemberre. Nem érvényesíthető garancia és
jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen
csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás
esetén.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat kárt tehet a függőágyban.
−− A függőágyat használat után ne hagyja felügyelet nélkül.
−− Repedések vagy sérült alkatrészek esetén ne használja a
függőágyat. A sérült alkatrészeket kizárólag eredeti, az adott
termékhez való alkatrészekkel pótolja.
−− A függőágyat tartsa távol nyílt lángtól és cigarettától.
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A függőágy és a csomag tartalmának ellenőrzése

A függőágy és a csomag tartalmának ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárgy-
gyal nyitja ki, a függőágy megsérülhet.
−− A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.
1. Vegye ki a függőágyat a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a függőágyon vagy valamely részén. Ha igen,
ne vegye használatba. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amen�nyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási adatlapon megadott
szervizcímen.
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A függőágy rögzítése fára

A függőágy rögzítése fára
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
A függőágy hibás használata sérülést okozhat.
−− Csak felnőtt szerelheti össze a függőágyat.
−− Csak akkor feküdjön a függőágyba, ha előírásszerűen összeszerelte és rögzítette.
−− Ügyeljen arra, hogy lehetőleg puha talaj felett rögzítse a függőágyat.
−− Távolítsa el a hegyes köveket és más éles tárgyakat a függőágy alatti talajról.
−− A függőágyat úgy feszítse ki, hogy mintegy 2,5 m hosszú legyen.
A függőágyat két stabil fa közé rögzítse. A fák kb. 3 m távolságra legyenek egymástól.
1. Vegye ki a függőágyat a védőtasakból 3 .
2. Hajtogassa szét a függőágyat és kiterítve tegye a padlóra.
3. Helyezze az egyik zsinórt 2 az első fa köré, és vezesse át a szabad végét
(amelyen a tizenhárom rögzítőhurok 5 található) a véghurkon 4
(lásd D ábra).
4. Húzza át teljesen a zsinórt a véghurkon, hogy szorosan átfogja a fát.
5. Akassza be az egyik karabinert 1 az egyik rögzítőhurokba a zsinóron
(lásd E és F ábra).
6. Ismételje meg a 3–5. lépést a másik zsinórral és karabinerrel a szemközti fánál.
7. A függőágyat feszítse ki úgy, hogy kb. 2,5 m hosszú legyen.
Amennyiben szükséges, akassza be a karabinert az egyik magasabban fekvő rögzítőhurokba, ha a függőágy túl közel van a talajhoz.
Ha a függőágyban fekszik valaki, a függőágy és a talaj közötti távolság legfeljebb
0,5 m legyen.
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A függőágy használata

A függőágy használata
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Nem megfelelő fekvőhelyzet esetén megsérülhet és a függőágy
károsodhat.
−− Ügyeljen rá, hogy a függőágy és a talaj között legfeljebb 0,5 m
távolság legyen, ha fekszik a függőágyban.
−− A függőágyat úgy feszítse ki, hogy mintegy 2,5 m hosszú
legyen.
−− Csak akkor feküdjön a függőágyba, ha előírásszerűen összeszerelte és rögzítette.
−− Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a függőágy és a rögzítőelemek megfelelően rögzülnek, ill. nem látható-e rajtuk
sérülés vagy kopás. Ne használja a függőágyat, ha a függőágy
vagy annak alkatrészei sérültek.
−− A függőágyat használat után ne hagyja felügyelet nélkül.
• Ügyeljen arra, hogy a függőágy ne legyen túl feszesre húzva és
kissé átlósan feküdjön a függőágyba. Ezáltal elkerülheti a görbe
háttartást (lásd B ára).
• Ne feküdjön egyenesen a függőágyba és ügyeljen rá, hogy a függőágy ne legyen túl feszesre húzva (lásd C ábra).
1. Álljon a függőágy egyik oldalára.
2. Lendítse át egyik lábát a függőágy felett, hogy terpesztett lábakkal a függőágy
felett álljon.
3. Háttal üljön bele a függőágyba.
4. Óvatosan lendítse át a lábait a függőágy felett.
5. Dőljön hátra felsőtestével.
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Tisztítás

Tisztítás
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A függőágy szakszerűtlen használata károsodáshoz vezethet.
−− Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy műanyag
sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést,
kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
−− A függőágyat ne tegye mosógépbe.
−− A függőágyat, a karabinerkapcsokat 1 és a zsinórokat 2 enyhén benedvesített kendővel törölje át.
−− Ezután hagyja teljesen megszáradni az függőágyat és alkatrészeit.

Tárolás
1. Tisztítsa meg a függőágyat a „Tisztítás” fejezetben leírt módon.
2. Helyezze be a függőágyat a védőtasakba 3 .
3. A függőágyat száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.

Műszaki adatok
Modell:
Anyag:
Súly:
Legnagyobb terhelhetőség:
Függőágy méretei:
Zsinór mérete:

Cikkszám:

FLX-LH-02
Poliamid, CIRE-bevonattal
750-760 g
150 kg
2,75 m × 1,5 m
2-2 széles függőzsinór karikával.
Hossz: 2,5 m
Szélesség: 25 mm
Anyagvastagság: 1 mm
98057

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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Leselejtezés

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A függőágy leselejtezése
A függőágyat az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
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HU
Származási hely: Kína
Gyártó:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
A COMPANY OF WÜNSCHE GROUP
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

98057

Kérjük forduljon a magyarországi ALDI
áruházakhoz.
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
FLX-LH-02
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