
Introductie
Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze LifeGoods producten. Lees de gebruiksaan-

wijzing van je nieuwe LifeGoods product aandachtig door en bewaar deze goed. Volg te allen 

tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, 

neem dan contact met ons op via email: service@lifegoods.nl 

-

1.0

Ordergegevens
1x LifeGoods opvouwbare tafel - Model LG978 - EAN 8720195250166

 

-

2.0

Productspecificaties
Geschikt voor: 4-6 personen;   - Weerbestendig: ja;

Product gewicht: 8kg;    - In 2 hoogtes verstelbaar: 50cm of 74cm;

Belastbaar gewicht: 100kg.
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3.0

Het tafelblad niet overbelasten waardoor deze gaat doorbuigen; 

Max. (verdeeld) belastbaar gewicht is 100 KG;

Controleer de juiste vergrendeling alvorens de tafel te gebruiken;

Voordat u de tafel opvouwt controleer altijd of the poten volledig tegen de tafel onderkant 

zijn dichtgeklapt en vergrendeld;

Indien de tafel is ingeklapt en u wilt deze verplaatsen maak dan gebruik van het handvat!
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4.0 Veiligheidstips

Plaats de tafel met de bovenkant (ondersteboven) naar beneden op een vlakke ondergrond;

Klap de tafel open en klap de tafelpoten omhoog;

Schuif de vergrendelingen over de koppelstukken; 

Draai de tafel om in de normale positie;

Gebruik de omgekeerde volgorde van de bovenstaande procedure om de tafel dicht te klappen.
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2.

3.

4.

5.

5.0 Montage

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product 

aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een 

door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

 

6.0 Weggooien en Recyclen

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een 

e-mail naar service@lifegoods.nl Wĳ verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant 
dient een aankoopbewĳs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar 
na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

Let op de garantie geldt niet: 

bĳ schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie;
voor aan slĳtage onderhevige onderdelen;
voor gebreken waarvan de klant bĳ aankoop op de hoogte was;
bĳ defecten door eigen schuld van de klant;
bĳ schade door derden.

7.0 Service en Garantie

GEBRUIKSAANWIJZING 
Opvouwbare Tafel
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Introduction
Thank you for choosing our LifeGoods product! To ensure proper and safe functioning of the 

product, please read the user manual carefully before use. Please always follow the instructi-

ons for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, 

please contact us by email: service@lifegoods.nl.
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1.0

Order details
1x LifeGoods foldable table - Model LG978 - EAN 8720195250166

 

-

2.0

Product Specifications
Suitable for: 4-6 persons;   -  Product weight: 8 KG;

Loadable weight: 100 KG;   -  Weatherproof: yes;

Adjustable in 2 heights: 50 CM or 74 CM.
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-
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3.0

Do not overload the table top, to prevent it to bend;  

Max. (divided) taxable weight is 100 KG;

Ensure the joint locks are securely in place before using the table;

Before folding the table, always check that the legs are fully closed and locked against the 

table bottom;

If the table is folded and you want to move it, use the handle!
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4.0 Safety Tips

Place the table face down on a flat surface;
Unfold the table and lift up the legs; 

Slide the joint locks over the joints;

Turn the table upright;

Collapsing the table is a reverse of the above procedure. 
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5.0 Assembly

Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the LifeGoods Massage 

Cushion with the household waste. Please contact your local authority or your household was-

te disposal service for further details of your nearest designated collection point.

6.0 Disposal - Recycle

If you need service or information regarding your product, please contact the LifeGoods 

Customer Support at service@lifegoods.nl

LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty 

period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to 

be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover:

damages caused by misuse or incorrect repair;

parts subject to wear;

defects that the customer was aware of at the time of purchase;

damages or defects caused by customer neglect;

damages or defects caused by third parties.

7.0 Service - Warranty

USER MANUAL
Foldable table
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