
KEHDON KOKOAMISOHJEET  
 

TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET TARKASTI JA 
SÄÄSTÄ TULEVAISUUDEN VARALLE! 

 
Turvallisuusohjeita: 
 
VAROITUS: Älä käytä tätä tuotetta, jos et ole lukenut ohjeita ensin. 
VAROITUS: Lopeta tuotteen käyttö heti, kun lapsi alkaa istua, polvistua tai vetää itseään ylöspäin. 
VAROITUS: Älä lisää kehdon sisäpuolelle mitään ylimääräisiä tuotteita, tukehtumisvaara. 
VAROITUS: Älä sijoita kehtoa sellaisen tuotteen lähelle, mistä voisi aiheutua tukehtumisvaara, kuten narut, verhot, valoketjut, verhonarut 
jne. 
VAROITUS: Älä käytä enempää kuin yhtä patjaa kehdossa. 
VAROITUS: Kehtoa ei saa vetää vauvan ollessa kehdossa. Kehtoa ei saa väkisin liikuttaa, jos renkaat ovat lukittuna. 
 

Tuotetietoa: 
Tuote pitää sijoittaa tasaille vaakatasossa olevalle lattialle ● Muiden lasten ei saa antaa leikkiä valvomatta kehdon läheisyydessä ● Kehto pitää 
lukita aina keinumattomaksi, kun vauva jätetään hetkeksikin valvomatta ● Kaikki ruuvit ja kiinnikkeet pitää aina olla oikein kiristettynä, ruuvi 
tarkastettuna, ettei lapsi saa osia vartalostaan tai vaatteistaan niihin kiinni (esim.narut, korut, tuttiketju tms.), ja ettei aiheudu 
kuristumisvaaraa ● Patjan suosituskoko on  89 x 40 x 5 cm ● Huomioi aina paloturvallisuus käyttäessäsi kehtoa tilassa, missä on avotuli, takka, 
sähköpatterit, kaasuputkia tai tupakointia ● Pyyhi tuote nihkeällä liinalla ● Älä käytä kehtoa, jos jokin osa puuttuu, on vahingoittunut tai rikki ● 
Älä käytä muuta kuin valmistajan suosittelemia osia kehdossa. 

 
Tietoa kehdon keinumisominaisuudesta: 
Lapsi voi vahingoittaa itseään, jos kehtoa keinutetaan runsaasti (esimerkiksi jos lapsi osuu kehdon reunaan tai kehto osuu toiseen 
huonekaluun) ● Keinuvat kehdot voivat aiheuttaa vahinkoja myös muille lapsille ● Muut lapset voivat aiheuttaa vahinkoa kehdolle ja vauvalle 
kehdossa, (esim.keinuttamalla kehtoa liian lujaa) ● Epätasainen alusta voi aiheuttaa kehdon epävakauden ● Sijoita kehto aina niin, että 
keinuessaan ei ole riskiä kehdon osumiseen mihinkään (esim.ettei kehto osu seinään tai toisiin huonekaluihin). 
 

 
Kehdon kokoaminen: 
 
OSAT: 
Kehtokopan päätyosat 2 kpl 
Kehtokopan reunaosat 2 kpl 
Kehtokopan pohja 1 kpl 
Jalakset 2 kpl 
Tukipalkki 1 kpl 
kiinnitysruuvit 
Kiinnityspultit 
Puutapit 
Keinumislukitsin 1 kpl 
Renkaat 4 kpl sekä holkit 4 kpl 
Kehtokopan kiinnitys jalaksiin kiinnitysholkeilla (2 kpl), puiset pyöreät välipalat (2 kpl) sekä kiinnitysruuveilla (2 kpl). 
 
 
Kiinnitä kehtokopan päätyosat kevyesti reunaosiin kiinnitysruuveilla ja pulteilla, kuvan mukaisesti. Kiristä. 
Laita pohjaosa kehtokoppaan kuvan mukaisesti. Kehtokoppa on valmis. 
 
Kiinnitä jalakset ja tukipalkki toisiinsa kuvan mukaisesti ruuveilla, pulteilla sekä puutapeilla. Käytä puutappien molempiin päihin 
huonekaluliimaa. Napauta renkaiden valkoiset holkit kiinni kehdon jalaksiin ja naksauta renkaat paikalleen. 
Kiinnitä kehtokoppa jalaksiin seuraavaksi, tarkasta, että kehdon alaosassa oleva reikä tulee jalaksen reiän kanssa samalle puolelle, tähän 
laitetaan lopuksi keinumislukitsin (lukitsee kehdon keinumattomaksi). 
Kiinnitä kehtokoppa jalaksiin käyttämällä paksumpia kiinnitysholkkeja.  
Paina holkki läpi jalaksesta, lisää puinen pyöreä välitappi, kehtokopan reuna sekä kiristä kiinnitysruuvilla. Tee sama toiselle puolelle. Kiristä 
tarvittaessa ja tarkasta, että kehto on tukevasti koottu. 
 
Tarkasta jaksoittain, että ruuvit ja osat ovat kunnolla kiristettynä. 
Myynti/maahantuonti: KoPu Trade Oy / 0403513855 / Vaunula.fi 
 
 
 



 


