
LILIA-PINNASÄNGYN KOKOAMISOHJEET 

TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET TARKASTI JA SÄÄSTÄ TULEVAISUUDEN VARALLE! 

Turvallisuusohjeita: 

• Käytettävän patjan koko olisi suositeltavaa olla vähintään 1160mm x 560mm, sekä maksimissaan 
1200mm x 600mm.  

• Kaikenlaisten lapselle vaarallisten lelujen sekä koristelujen kiinnittämistä sängyn sisäpuolelle pitäisi 
välttää. 

• Kokoamiseen tarvitaan kaksi aikuista. 

• Tuote on PN-EN 716-1:2017 + AC:2019 mukainen. 

• Sängyn turvallisuuteen voi haitallisesti vaikuttaa siihen kiinnitetyt helposti syttyvät verhot.  

• Sänkyä ei saa käyttää, jos joitain osia puuttuu, on vaurioitunut tai on mennyt rikki. 

• Älä käytä enempää kuin yhtä patjaa kerrallaan vauvan pinnasängyssä. Vauva voi päästä 
huomaamatta patjojen väliin. 

• Alin patjapohjan korkeus on turvallisin, kun lapsi alkaa istua itsestään. Tämän jälkeen suositellaan 
käytettäväksi vain alinta patjapohjan korkeutta. 

• Patjapohjan ollessa alimmalla tasolla, patja saa olla vain sen verran paksu, että laitakorkeutta jää 
patjan päältä mitattuna vähintään 500mm. 

• Patjapohjan ollessa ylimmällä tasolla, patja saa olla vain sen verran paksu, että laitakorkeutta jää 
patjan päältä mitattuna vähintään 200mm. 

• Yläosassa pinnasänkyä on pieni merkki/piste, mikä ilmoittaa vauvan patjan yläosan 

maksimikorkeuden pinnasängyssä. Sen yli ei saa patja mennä, tai on mahdollisuus 

putoamisvaaraan. 

• Vältä tukehtumisvaaara poistamalla kaikki muovit ennen tuotteen käyttöä. Pakkaus on hävitettävä tai 
säilytettävä lasten ja vauvojen ulottumattomissa! 
 

• Olet aina itse vastuussa lapsesi turvallisuudesta. 
 

Huom! Käyttäessäsi sänkyä lähellä lapsesi turvallisuutta vaarantavien asioiden lähteitä, kuten 

sähköpattereita, -johtoja sekä pistokerasioita, saatat aiheuttaa mahdollisia vaaratilanteita lapsesi 

turvallisuutta ajatellen.  

Muista kiristää kaikki kootut osat asianmukaisesti, ja tarkasta myös jaksoittain, että ruuvit ja osat 

ovat kunnolla kiristettynä.  

Tässä pinnasängyssä on kolmitasoinen pohja E. Pohjan korkeutta voit säätää haluamasi mukaan. 

Korkein on tarkoitettu vauvalle, joka ei pysty vielä nousemaan esimerkiksi konttausasentoon. Keskitaso 

on tarkoitettu vauvalle, joka osaa jo nousta konttausasentoon. Alin taso on tarkoitettu vauvalle, joka 

alkaa istua itse. Älä tee sänkyyn omia lisätasoja ylemmäs, koska ylimmän tason yläpuolella on patjan 

kanssa lapselle putoamisvaara. Tarkasta jaksoittain, että ruuvit ja osat ovat kunnolla kiristettynä 

niin sängyssä kuin laatikossakin. 

Materiaali: mänty/mdf/hdf 

Hoito-ohjeet:  

Sänky kannattaa silloin tällöin pyyhkiä pinnasängyille tarkoitetulla, myrkyttömällä huonekalulakalla. Tämä 

takaa sängyn hyvänä pysymisen. Tarkasta jaksoittain, että ruuvit ja osat ovat kunnolla kiristettynä. Voit 

pyyhkiä sänkyä tarvittaessa miedolla pesuaine-vesi-seoksella. 

Maahantuoja / Importör / Importer:  

Lastentarvikeliike Vaunula.fi 

www.vaunula.fi 

myynti@vaunula.fi 

http://www.vaunula.fi/
mailto:myynti@vaunula.fi


Pinnasängyn osat: 

A – Oikea pääty 

B – Vasen pääty 

C – Irrotettava laita/etulaita 

D – Takalaita 

E – Pinnasängyn patjapohja 

F – Suojalevy laatikon tavaroille 

(asennus laatikon päälle, 

pinnasänkyyn) 

G – Laatikon etupaneeli 

H – Laatikon takapaneeli 

I – Laatikon laidat 

J – Laatikon pohja 

(Lisävaruste: Juniorisänkyä varten tukilaita) 

Kiinnitysosat: 

 

1. Kuusiokoloruuvi  M6x55 – 12 kpl 

2. kiinnityspultit M10 – 12 kpl 

3. Kuusiokoloavain M5 – 1 kpl 

4. Ruuvi M7x50 – 4 kpl 

5. Pidikkeet laatikon yläosaan, valkoinen M5 – 8 kpl 

6. Liukukisko – 2 kpl 

7. Puutappi M8x32 – 8 kpl 

 

 

 

ASENNUSOHJEET: 

Valitse kokoamispaikaksi pehmeä alusta, matto tai vastaava. Sänky kannattaa koota 90astetta käännettynä, 

kyljellään. 

Ensiksi, kiinnitä päädyt A ja B sivulaitoihin C ja D, sekä pohja E, käyttämällä kuusiokoloruuveja numero 1, ja 

kuusiokoloavaimella numero 3. Jokainen kuusiokoloruuvi kiinnittyy vastakappaleen numero 2 kanssa. Pidä 

vastakappaleita numero 2 talttapäisellä ruuvimeisselillä paikallaan ja kierrä ruuvi 1 vastakappaleen 2 

kierteeseen. 

Laita vasaralla varovasti puutapit numero 7 laatikoston takareunaan, kuvassa elementti H. 

 

Ruuvaa laatikon takalevy H sivuihin I, käyttämällä ruuveja numero 4. Varmista, että sivuissa ja takaosassa 

on viilteet samassa kohdin. Aseta kevyesti työntämällä laatikon pohja J näihin viilteisiin. Laita tämän jälkeen 

laatikon etuosa G ruuveilla nro 4. kiinni laatikon sivuihin I. Tarkista, että laatikon pohja menee etuosan 

viilteisiin. Tarkista, että kaikki ruuvit ovat kiristettynä. Aseta sitten liukukiskot nro 6 pinnasängyn sisäpuolilla 

oleviin reikiin (valmiina tehtaalla). 

Laita muovipidikkeet nro 5 paikalleen pinnasängyn pohjan alapuolella näkyviin reikiin yhdessä sivulaitojen 

kanssa ja työnnä aluslaatikon suojalevy paikalleen. 

Aluslaatikko on tarkoitettu kevyiden tarvikkeiden säilyttämiseen, kuten peitteiden, vaatteiden, lelujen 

yms. Laatikko ei ole tarkoitettu nukkumiseen tai lapsen leikkipaikaksi. 




