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TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen 
kerran. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.  
 
TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TIEDOT TULEVAA 
TARVETTA VARTEN. 
 
FI / YLEISET OHJEET 
 
TÄRKEÄÄ: LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ 
TARVETTA VARTEN. 
 
TUOTTEEN VIRHEELLINEN KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA VAARAN 
LAPSELLE. 
 
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! Jos jätät lapsen valvomatta tuotteeseen sen ollessa kehtotilassa, 
varmista aina, että sivukaide on ylhäällä ja vetoketjut kokonaan kiinni. 
VAROITUS! Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on rikkoutunut, kulunut tai kadonnut. 
VAROITUS! Kehto ei sovellu lapsille, jotka osaavat istua, nousta polvilleen tai 
kohottautua pystyyn itse. 
VAROITUS! Kaikki kokoamisessa käytettävät kiinnittimet on aina kiristettävä 
asianmukaisesti, ja ruuvien kireys on varmistettava. Muussa tapauksessa lapsen 
raajat tai vaatetuksen osat (esim. nauhat, kaulakorut ja tutin hihnat) voivat tarttua 
niihin, mikä voi aiheuttaa kuristumisriskin. 
VAROITUS! Älä käytä tuotetta ilman runkoa. 
VAROITUS! Valitse patjan paksuus niin, että pystysuuntainen korkeus (patjan 
yläpinnasta tuotteen laitojen yläreunaan) on vähintään 200 mm. Käytä kehdossa vain 
yhtä patjaa kerrallaan. 
VAROITUS! Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten 



sähkölämmittimien, kaasuliekkien ja vastaavien, aiheuttamat riskit. 
VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu 0–6 kuukauden ikäisille vauvoille, jotka 
painavat enintään 9 kg. 
VAROITUS! Tuotteessa saa olla vain yksi lapsi kerrallaan. 
VAROITUS! Älä siirrä tai säädä tuotetta, kun lapsi on siinä. 
VAROITUS! Kun tuotetta käytetään sänkyyn kiinnitettynä vierekkäin nukkumiseen, 
varmista ennen lapsen asettamista kehtoon, että kiinnityshihnat on kiinnitetty ja 
kiristetty asianmukaisesti. Tuote on kiinnitettävä aikuisten patjaan niin, että tuotteen 
ja aikuisten patjan väliin ei jää rakoa. 
VAROITUS! Kehto on eurooppalaisen standardin EN 1130:2001 mukainen. 
1 / PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
patja (1)  1 kpl 
päällinen (2) 1 kpl 
tulpat (3)  2 kpl 
kehdon jalat (4) 1 kpl 
kehdon runko (5) 1 kpl 
kiinnityshihnat (6) 2 kpl 
 
VAROITUS: Tarkista ennen kehdon kokoamista, että kaikki edellä mainitut osat ovat 
pakkauksessa.  
 
2 / KEHDON KOKOAMINEN 
 
Poista kehto laatikosta ja aseta se lattialle (1). Irrota päällinen jaloista painamalla 
painiketta A (2) ja irrottamalla rungon putket toisistaan. Jalkojen pitäisi näyttää 
samalta kuin kuvassa (3). Tartu kehdon jalkaan ja vedä se ylös (4). Taita kehdon 
jalka auki (5) ja varmista, että lukon painike napsahtaa paikalleen. Toimi samoin 
toisen jalan (6) osalta. Ota kehdon runko ja työnnä sen salvat jaloissa oleviin reikiin 
(7). Toimi samoin toisen puolen osalta (8). Kiristä runko jalkoihin työntämällä 
pakkauksessa toimitetut tulpat kehdon jaloissa oleviin reikiin ja kiristämällä ne (9). 
Tarkista, että ne ovat tiukalla (10). Aseta päällinen rungon päälle (11). Vie rungon 
putki päällisen sivulla olevan reiän läpi (12). Toimi samoin toisen puolen osalta (13). 
Sulje päällisen sivuilla putkien luona olevat vetoketjut (14). Peitä koko runko 
päällisellä (15). Aseta patja kehtoon (16). Kehdon etuseinän pitäisi olla alhaalla (17). 
Etuseinä nostetaan työntämällä etupaneelin putki rungon yläosaan (18). Sulje 
etupaneelin sivuilla olevat vetoketjut (19). Kehto on nyt käyttövalmis (20). 
Purkaminen tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. 
 
 
3 / KEHDON TOIMINNOT 



 
Kehdon korkeutta voi säätää. Vedä kehdon sivulla olevaa vipua (21). Kun olet 
vetänyt vivusta, nosta (22) tai laske (23) kehtoa. Myös kehdon kallistusta voi muuttaa 
(24). 
VAROITUS! Kehtoa saa kallistaa enintään kahden kiinnityskohdan verran kahden 
jalan välillä. Aseta lapsen pää aina korkeimmalle kohdalle. Lukitse kehdon pyörät 
liu’uttamalla pyörän jarru (25) alas. Varmista, että pyörät on lukittu. 
 
 
4 / KEHDON KÄYTTÄMINEN VUOTEEN VIERESSÄ 
Kehtoa voi käyttää aikuisen vuoteen vieressä. 

1. Avaa sivulla olevat vetoketjut (26) ja laske kehdon sivuseinä alas 
(27). 

2. Aseta sivuputki kohtiin, jotka on merkitty B-kirjaimella (28). Seinä on 
nyt laskettu alas (29). 

3. Aseta kehto niin, että kehdon ja aikuisen sängyn patjat ovat samalla 
tasolla. Varmista, että patjojen välissä ei ole rakoa. Ota 
kiinnityshihnat kehdon pohjassa olevasta taskusta (30). Vie hihnat 
vanhempien sängyn patjan ympäri ja kiinnitä hihnojen soljet (31, 32). 

4. Voit säätää kehdon paikkaa tarkemmin muuttamalla kehdon jalkojen 
paikkaa (33). 

5. Lukitse kehdon pyörät (34). 
 
5 / PUHDISTUS JA HUOLTO 
 
Puhdista muoviosat kostealla liinalla ja saippualla. 
Puhdista tekstiiliosat kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. 
Älä aseta kehtoa suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden lähelle. Ne 
voivat vaurioittaa kehtoa. 
Kehto on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa huoneenlämmössä.  
 


