Laura barneseng - BabyTrold

VIGTIGT!
GEM TIL FREMTIDIG
BRUG. LÆS
OMHYGGELIGT!
Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.

Opfylder krav i standard 716:2008

Tillykke med jeres nye Laura barneseng.
Sengens indvendige mål er 60 x 120 cm.
BabyTrold ApS
Sofiendalsvej 75
DK-9200 Aalborg SV,Denmark
Tel:+45-96-300-888 Fax:+45-96-380-888
E-mail:babytrold@babytrold.dk
www.babytrold.dk
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Kontakt forhandleren hvor sengen er købt i tilfælde af
spørgsmål eller mangel på reservedele.
ADVARSEL!

Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre
kraftige varmekilder, herunder elektriske
varmeovne, gasovne, m.v. i nærheden af sengen.

ADVARSEL!

Brug ikke sengen hvis dele er brækket, revnet eller
mangler og brug kun reservedele godkendt af
producenten

ADVARSEL!

Efterlad ikke ting i sengen og placer ikke sengen
ved siden af andre produkter, som kan give barnet
fod-fæste eller udgøre en fare for kvælning eller
strangulering, fx bånd eller snore i persienner

ADVARSEL!

Brug aldrig mere end en madras i sengen

Vigtigt:
- For at undgå faldulykker må sengen ikke bruges når barnets
kan kravle over siden.
- Sengen er sikrest med bunden i sin laveste position, og

bunden må kun anvendes i den laveste position, så snart
barnet er i stand til at sidde selv.
- Sørg altid for at den højdejusterbare side er i sin højeste

stilling, hvis barnet efterlades uden opsyn.
- Tykkelsen på madrassen skal maks være, så der fra overfladen af
madrassen er minimum 50 cm til øverste del af siden, når bunden
er I nederste position og 20 cm når bunden er I øverste position.
- Der skal altid bruges en madras som passer I størrelsen (120 x 60
cm) og der må maksimum være 3 cm hul mellem madras og seng.
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Kort om barnesengen:
- Laura sengen er beregnet til et barn fra fødsel til omkring
3 år .
- Den er lavet i træ og malet hvid eller sort.
- Dens indvendige mål er 120 x 60 cm.
- Den har en en justerbar side med 2 positioner
- Er testet I henhold til EN 716:2008, del 1 & 2
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VEJLEDNING
Modtaget
Følgende dele indgår til samling af sengen.
Dele:

a
2 x sider

b
2 x gavle

Til samling:

Til dækning af huller:

J

d
8 stk. 55mm skruer
8 stk. cylinder møtrik

4 stk. 45mm skruer

Værktøj:

h
1 x unbrakonøgle (medfølger)
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c
1 x sengebund

g
f
8 stk. 15mm skruer
8 stk. møtrik
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Samling
Først samles en af gavlene (b)
og en af siderne (a) Foto 1.

Huller til møtrikker skal
vende nedad som på foto
#1.1, der viser hvordan
samleskruer monteres

e
#1
# 1.1

Siden er nu skruet fast til gavl
med to lange skruer (d) og to
møtrikker (e) Se foto 1.1.
Undlad at stramme skruerne
før til sidst.
Den anden side (a) er nu skruet
fast til den samme gavl (b). Foto
# 2.

e
#2

Herefter påsættes den anden
gavl (b). Foto # 3.

Bunden (c) monteres ved først at
montere to lange skruer (d) og
møtrikker (e) løst i den ene side
som vist på foto 4.

#3

#4

Derefter monteres den anden
side af bunden med skruer og
møtrikker.
Slutteligt skal samtlige otte
ubenyttede huller forsynes med
korte skruer (f) og møtrikker (g) i
begge ender. Pilene på foto 5
viser hullerne I den ene ende når
bunden er i nederste position.
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Laura barneseng - BabyTrold

Med samme metode som
ovenstående kan bunden flyttes til
en højere position ligesom den
justerbare side kan flyttes til en
lavere position. Se foto 6 og 7.

#6

Husk at afdække de ubenyttede
huller med korte skruer (f) og
møtrikker (g) efter endt justering.
Når du er færdig med at
samlingen skal alle skruer
strammes helt fast med
unbrakonøglen (h).

#7

Max. madrashight, higest

Valg af madras
Anbefalet madrasstørrelse er 60
x 120 cm. Madrassen bør af
hensyn til sikkerheden ikke være
mindre.
Max. madrastykkelse: 10 cm
Den maksimale madrastykkelse
er angivet med to fræsede linjer
på den ene af gavlene. Den
øverste linie gælder med bunden
i øverste position og det nederste
mærke, når bunden er i nederste
position. Se foto 8.

Madrashøjden er
fastlagt for at den
indvendige højde i
sengen ikke bliver for
lille.
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Max. madrashight, lowest
#8
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VEDLIGEHOLD OG RENGØRING:
Af hensyn til barnets sikkerhed anbefales det:
 Jævnlig at kontrollere, om der er løse skruer og lignende, da
kropsdele eller snore m.v. i barnets tøj kan hænge fast i disse og
medføre risiko for strangulering
 Omgående at stramme evt. løse skruer ved brug af unbrakonøgle
 Jævnligt at lufte madrassen for at imødegå mug- og fugtdannelse
 Jævnligt at aftørre sengen med en klud opvredet i varmt
sæbevand
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