
KÄYTTÖOHJE Matkasänky ESTI 
 
TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran. 
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.  
Osa kuvista löytyvät mukana tulevasta erillisestä ohjekirjasta! 
 
TUOTTEEN VIRHEELLINEN KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA VAARAN LAPSELLE. 
 

• Älä koskaan jätä lasta valvomatta sänkyyn. 
• Älä koskaan jätä sängyn sisään mitään tavaroita, joihin lapsi voi jäädä kiinni tai joita 

lapsi voi käyttää sängystä poistumiseen. 
• Pidä aina johdot ja nauhat pois sängystä ja sen ympäriltä. 
• Patjan paksuus pitää olla niin, että sisäkorkeus patjan päältä matkasängyn reunaan 

on vähintään 500mm alimmalta tasolta ja vähintään 200mm ylimmältä tasolta. 
Tämä sen vuoksi, ettei vauva putoa sängystä. 

• Patjan normaali koko on 120 x 60cm. 
• Lopeta tuotteen käyttö, kun lapsi on 86cm pitkä, painaa yli 14kg tai pystyy kiivetä 

sängystä itse pois. 
• Alin taso on aina turvallisin. Ylemmän tason käyttö pitää lopettaa, kun lapsi osaa 

istua, vetää itsensä ylös tai painaa yli 9kg. 

• Käytä vain yhtä patjaa kerrallaan. 
 
VAROITUS! Ennen kuin käytät tuotetta, poista kaikki muovipussit ja muut 
pakkausmateriaalit, ja säilytä ne lasten ulottumattomissa. 
VAROITUS! Tuote on aina sijoitettava vaakasuoralle alustalle. Älä koskaan jätä tuotetta 
kaltevalle tasolle, kun lapsi on siinä. 
VAROITUS! Lasten ei saa antaa leikkiä tuotteen lähellä ilman valvontaa. 
VAROITUS! Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on rikkoutunut, kulunut tai kadonnut. 
VAROITUS! YLEMPI MAKUUTASO ei sovellu lapsille, jotka osaavat istua, nousta 
polvilleen tai kohottautua pystyyn itse. 
VAROITUS! Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten 
sähkölämmittimien, kaasuliekkien ja vastaavien, aiheuttamat riskit. 
VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu lapselle enintään 15kg. 
VAROITUS! Tuotteessa saa olla vain yksi lapsi kerrallaan. 
VAROITUS! Älä siirrä tai säädä tuotetta, kun lapsi on siinä. 
Kehto on eurooppalaisen standardin EN 716:2017-07 mukainen. 
 
 
2 / MATKASÄNGYN KOKOAMINEN 
Poista SÄNKY laatikosta, ota sänky pois säilytyskassistaan ja aseta se lattialle (1). 
Irrota tarrat patjasta, joka on sängyn ympärillä (2). Ota sänky esille ja laita patja sivuun. 
Avaa kaikki neljä laitaa niin, että voit samalla napsauttaa laitojen keskeltä lukot ylemmäs 
suoraksi/lukkoon (3.). Lukitse ensin pitkät laidat ja sitten lyhyet. 
Huom! Ennen käyttöä, varmista, että kaikki laidat ovat lukittuneet suoraksi. Paina sen 
jälkeen sängyn keskiosasta lukituspainiketta alaspäin (4) ja varmista, että sänky on 
lukittunut kokoon oikein ja tukevasti. 
Huom! Ennen kuin laitat lapsen sänkyyn, paina molemmat jarrut päälle. Laita patja 
sänkyyn pehmeä puoli ylöspäin. Kiinnitä sänky tarranauhoilla sängyn pohjaan omille 
paikoilleen.(5, 6) 
 
 
 



3 / Matkasängyn purkaminen 
Poista patja ja laita se sivuun. Nosta matkasängyn keskeltä lukitsin auki niin korkealle kuin 
mahdollista (7, 8). Löydä laitojen lukkopainikkeet jokaisen laidan keskeltä. Paina lukkoja 
niin, että saat jokaiselta laidalta molemmat lukot auki (9). Toista tämä jokaiselle laidalle. 
HUOM! Lukot sijaitsevat laidoissa keskellä, kankaiden alla. Matkasängyn keskusosa/lukko 
pitää nostaa ylös, että saat sivulaitojen lukot auki. Älä koskaan käytä liiallista voimaa, se ei 
auta. 
Jos painikkeiden lukot eivät aukea, laita keskusosan lukko uudelleen alas ja toista purku. 
Taita matkasängyn jalat yhteen. Ota patja ja pyöräytä se kehdon ympäri (10). Lukitse 
paketti kiristämällä patjan tarranauhat yhteen. Laita sänky säilytyspussiinsa ja sulje se (11) 
 
4 / Ylemmän pohjan asennus 
Poista patja matkasängystä ja laita se sivuun. 
Asenna ylempi taso paikoilleen vetoketjulla koko matkalta (kuva 12). Kiinnitä lukko 
muoviseen klipsiin (13). Katso, että nämä ovat kunnolla kiinnitettynä.  
Ota metalliset putket esiin. Aseta putkien tasaiset päät ylemmän tason taskuihin (14). 
Sijoita ohut putken pää isomman pään sisään (15). Tarkista, että putket ovat paikoillaan ja 
suorat. Laita patja putkien päälle, pehmeä puoli ylöspäin. Kiinnitä tarranauhat patjasta 
pohjaan, niille varattuihin kotiin. Tarkista sängyn tukevuus painamalla sitä tästä ylemmän 
tason pohjasta alaspäin (16). 
 
HUOM! Ylempi taso on tarkoitettu lapsille vain noin 6kk ikään saakka. 
HUOM! Patjan saa asentaa vain metallisten putkien päälle. 
HUOM! Älä koskaan jätä lasta vahtimatta käyttäessänne ylempää tasoa. 
 
4 / MATKASÄNGYN LAIDAN LASKEMINEN 
Ennen kuin lasket laidan, asenna ylempi taso paikalleen, mutta ilman patjaa. 
Sen jälkeen avaa tarranauhat sisäpuolelta (17) ja ulkopuolelta (18), ja avaa neljä 
pystysuoraa vetoketjua. Siirrä kulmien muoviset osat kuten kuvassa on näytetty, ensin 
sisäänpäin ja sitten liu’uttamalla alas (19), kunnes ne lukittuvat matkasängyn jalkoihin. 
Kiinnitä ylemmän tason vetoketju laskettuun laitaan (20). Aseta patja sänkyyn (21). Siirrä 
sänky niin, että se on vanhemman sängyn vieressä aivan kiinni. 
Nostaaksesi sivulaitaa, poista patja (21-22), sitten siirrä muoviset osat sängyn kulmista 
sivuille ja sitten nosta ne ylös (22). Avaa ylemmän tason vetoketjut ja sulje vetoketju 
nostetun laidan reunaan. Kiinnitä neljä pystysuoraa vetoketjua (24) kehdon päissä (25). 
Kiinnitä tarranauhat sängyn sisä- ja ulkopuolelta (26). 
 
5 / PUHDISTUS JA HUOLTO 
Puhdista muoviosat kostealla liinalla ja saippualla. Puhdista tekstiiliosat kostealla liinalla ja 
miedolla puhdistusaineella. Älä aseta sänkyä suoraan auringonpaisteeseen tai 
lämmönlähteiden lähelle. Ne voivat vaurioittaa kehtoa. Sänky on suunniteltu käytettäväksi 
sisätiloissa huoneenlämmössä.  


