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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele,
dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si
želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste
zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode,
ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer
vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali
kontaktnih podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen
program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne
trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku,
ki ste ga kupili.
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu
www.hofer-servis.si.

 ri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
P
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta/deli izdelka
1

Vponka, 2×

2

Vrv, 2×

3

Zaščitna vreča

4

Končna zanka (vrv)
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Pritrdilna zanka (vrv), 13×

Splošno

Splošno
Navodila za uporabo preberite in shranite
Ta navodila za uporabo spadajo k tej lahki viseči mreži (v nadaljevanju
imenovana samo „viseča mreža“). Vsebujejo pomembne informacije o
sestavljanju in uporabi.
Pred začetkom uporabe viseče mreže natančno in v celoti preberite
navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo
lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe viseče mreže.
Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji.
V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če visečo mrežo predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na viseči mreži ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli in
opozorilne besede.
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi
OPOZORILO!
katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti
ali hudih telesnih poškodb.

POZOR!
OBVESTILO!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost
z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če
se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih
telesnih poškodb.
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Ta simbol podaja dodatne koristne informacije o sestavljanju ali uporabi izdelka.
Največja nosilnost znaša 150 kg.

Dimenzije viseče mreže: 275 × 150 cm.
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Varnost

Varnost
Namenska uporaba
Viseča mreža je zasnovana kot ležišče za eno osebo, njena nosilnost znaša največ
150 kg. Namenjena je izključno zasebni uporabi in ni primerna za poslovne namene.
Visečo mrežo uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo.
Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno
škodo ali celo poškodbe oseb. Viseča mreža ni igrača.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve!
Če se otroci igrajo z visečo mrežo ali embalažo, se lahko vanjo ujamejo ali zadavijo in se zadušijo.
−− Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo ali
visečo mrežo.
−− Otroke v bližini viseče mreže imejte pod nadzorom.
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba viseče mreže lahko povzroči telesne poškodbe.
−− Viseče mreže ne obremenite za več kot 150 kg.
−− Pazite, da v viseči mreži vedno leži samo ena oseba.
−− V viseči mreži ne stojte.
−− Ne skočite v visečo mrežo in se v visečo mrežo ne mečite.
−− Viseče mreže ne uporabljajte kot odlagališče za knjige ali
podobnega.
−− V viseči mreži ne prevažajte živali ali predmetov.
−− Viseče mreže ne uporabljajte kot gugalnico.
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Varnost

−− Otroci ne smejo uporabljati viseče mreže brez nadzora.
−− Viseče mreže ne uporabljajte kot pripomočka za vzpenjanje.
−− Pred vsako uporabo preverite visečo mrežo in pritrdilne elemente glede poškodb.
Viseče mreže ne uporabljajte kot pripomoček za vzpenjanje.
−− V visečo mrežo se uležite samo takrat, ko je pravilno sestavljena in pritrjena.
−− Visečo mrežo postavite nad mehko podlago. Če padete iz viseče mreže, telesne poškodbe niso tako hude.
−− Viseče mreže ne uporabljajte kot pripomoček za vzpenjanje.
−− Popravila prepustite strokovnjakom. V primerih samostojno
izvedenih popravil ali nepravilnega načina uporabe bodo
jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje z visečo mrežo lahko povzroči poškodbe viseče mreže.
−− Viseče mreže po uporabi ne puščajte viseti brez nadzora.
−− Viseče mreže ne uporabljajte več, če je raztrgana ali če so
poškodovani posamezni deli. Poškodovane posamezne dele
zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
−− Viseče mreže ne shranjujte v bližini ognja in cigaret.
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Preverite visečo mrežo in vsebino kompleta

Preverite visečo mrežo in vsebino kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko poškodujete visečo mrežo.
−− Pri odpiranju bodite previdni.
1. Vzemite visečo mrežo iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A).
3. Preverite, ali so viseča mreža ali posamezni deli morda poškodovani. Če so, viseče
mreže ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščeni servis proizvajalca, ki je naveden
na garancijskem listu.

Pritrditev viseče mreže na drevo
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba viseče mreže lahko povzroči telesne poškodbe.
−− Visečo mrežo naj postavijo samo odrasle osebe.
−− V visečo mrežo se uležite šele, ko je pravilno sestavljena in
pritrjena.
−− Poiščite čim mehkejšo podlago.
−− S podlage pod visečo mrežo odstranite koničaste kamne in
druge ostre predmete.
−− Visečo mrežo napnite tako, da je dolga približno 2,5 m.
Visečo mrežo pritrdite med dvema stabilnima drevesoma.
Drug od drugega morata biti oddaljena pribl. 3 m.
1. Vzemite visečo mrežo iz zaščitne vrečke 3 .
2. Visečo mrežo razgrnite in jo razgrnjeno položite na tla.
3. Ovijte vrv 2 okrog prvega drevesa in jo s prostim koncem (na katerem je nameščenih trinajst pritrdilnih zank 5 ) speljite skozi končno zanko 4 (glejte sl. D).
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Uporaba viseče mreže

4. Povlecite vrv čim bolj skozi končno zanko tako, da se trdno oprime drevesa.
5. Vpnite vponko 1 v eno od pritrdilnih zank na vrvi (glejte sl. E in sl. F).
6. Ponovite korake od 3 do 5 za drugo vrv in vponko na nasprotnem drevesu.
7. Visečo mrežo napnite tako, da je dolga približno 2,5 m. Vponko po potrebi vpnite v
višjo pritrdilno zanko, če je viseča mreža preveč ohlapna.
Ko oseba leži v viseči mreži, razdalja med visečo mrežo in tlemi ne sme biti večja
od 0,5 m.

Uporaba viseče mreže
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Če nepravilno ležite v viseči mreži, lahko poškodujete sebe in visečo
mrežo.
−− Ko ležite v viseči mreži, pazite, da razdalja med visečo mrežo in
tlemi ni večja od 0,5 m.
−− Visečo mrežo napnite tako, da je dolga približno 2,5 m.
−− V visečo mrežo se uležite šele, ko je pravilno sestavljena in
pritrjena.
−− Pred vsako uporabo preverite visečo mrežo in vse pritrdilne
elemente glede čvrste pritrditve, poškodb in obrabe.
Viseče mreže ne uporabljajte, če so viseča mreža ali posamezni
deli poškodovani.
−− Viseče mreže po uporabi ne puščajte viseti brez nadzora.
• Pazite, da viseča mreža ni preveč napeta in se pazljivo vodoravno
uležite vanjo. Tako se izognete ukrivljeni drži hrbta (glejte sl. B).
• Ne ulezite se naravnost v visečo mrežo in pazite, da ni preveč napeta (glejte sl. C).
1. Postavite se na eno stran viseče mreže.
2. Zanihajte nogo čez visečo mrežo, tako da razkoračeno stojite nad visečo mrežo.
3. Usedite se vznak v visečo mrežo.
4. Nogi previdno zanihajte navzgor v visečo mrežo.
5. Naslonite zgornji del telesa nazaj.
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Čiščenje

Čiščenje
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje z visečo mrežo jo lahko poškoduje.
−− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Te snovi
lahko poškodujejo površine.
−− Viseče mreže ne dajajte v pralni stroj.
−− Visečo mrežo, vponke 1 in vrv 2 obrišite z rahlo navlaženo krpo.
−− Nato pustite, da se viseča mreža in posamezni deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje
1. Očistite visečo mrežo, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.
2. Visečo mrežo pospravite v zaščitno vrečko 3 .
3. Visečo mrežo hranite na suhem mestu, nedosegljivem otrokom.

Tehnični podatki
Model:
Material:
Teža:
Največja obremenitev:
Dimenzije viseče mreže:
Dimenzije vrvi:

Številka izdelka:

FLX-LH-02
Poliamidi s premazom CIRE
750–760 g
150 kg
2,75 m × 1,5 m
vsakokrat 2 široki napenjalni vrvi z ušesci.
Dolžina: 2,5 m
Širina: 25 mm
Debelina materiala: 1 mm
98057

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.
Ta navodila za uporabo lahko z naše spletne strani www.flexxtrade.de prenesete
tudi kot datoteko PDF.
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Odlaganje med odpadke

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala.
Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke
za recikliranje.

Odlaganje viseče mreže med odpadke
Visečo mrežo odložite med odpadke v skladu s predpisi in z zakoni, ki veljajo v vaši
državi.
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SI
Distributer:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
A COMPANY OF WÜNSCHE GROUP
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY
POPRODAJNA PODPORA

98057

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.
IZDELEK:
FLX-LH-02
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