Opstillingsvejledning

Klaptstol

OBS! Læs altid opstillingsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug!
Kære kunde!

Rengøring og pleje

Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til
tredjemand skal opstillingsvejledningen også følge med.

•

Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde børster
osv. til rengøring.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

•

Rengør overfladerne med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel ved
behov, og tør efter med en tør klud.
Brug kun en blød klud, da du ellers risikerer at ridse beskyttelseslaget.

•

I længere perioder med dårligt vejr og i vintermånederne anbefaler vi dig
at opbevare produktet på et tørt og beskyttet sted..

Teamet fra Tchibo

Sikkerhed
FARE for børn

Udpakning og bortskaffelse

•

Emballeringsmaterialet skal holdes utilgængeligt for børn. Poserne
og folierne er ikke legetøj. Pas på, at de ikke trækkes ned over hovedet,
og at mindre dele ikke bliver slugt. Fare for kvælning!

Fjern omhyggeligt alt emballeringsmateriale, og bortskaf det som sorteret affald.

•

Sørg for, at småbørn ikke har adgang til produktet, da de ellers kan
forsøge at trække sig op eller klatre op på produktet.
www.tchibo.dk/vejledninger
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FORSIGTIG – risiko for personskader og materielle skader!
•

Stil altid produktet på et lige underlag uden hældning.

•

Brug aldrig produktet til at stå på.
Produktet kan i givet fald vælte eller tage skade.

•

Pas på, at du ikke kommer i klemme, når du klapper stolen ud eller
sammen!

•

Kontrollér alle skrueforbindelser med jævne mellemrum,
og spænd om nødvendigt efter.

•

Brug kun produktet til det formål, det er beregnet til, og undgå
overbelastning.

Anvendelsesformål
Produktet er egnet til bade indendørs og udendørs brug.
Produktet er beregnet til brug i private hjem og er ikke egnet til erhvervsmæssige formål.

Bæreevne
Produktets bæreevne udgør ca. 110 kg.
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