
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. 

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

- Sänkyä ei saisi käyttää, jos joitain osia puuttuu tai on mennyt rikki. 

- 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.  

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. 

Pinnasängyn kokoaminen normaaliksi pinnasängyksi: 

OSAT: 

A – päätyosat 

B – reunaosat 

C – patjapohja 

D – kiinnitysruuvit ja kiinnityspultit 

(Lisävaruste: Juniorisänkyä varten pieni ruuvipussi 

sekä tukilaita). 

Kiinnitä päätyosat (A) kevyesti reunaosiin (B) 

kiinnitysruuveilla.  

Päätä, mihin korkeuteen kolmesta haluat kiinnittää 

sängynpohjan (alas, keskelle, ylös). HUOM! Aseta 

patjapohja (C) paikoilleen kiinnityspultteja varten 

varatut reiät alaspäin. Kiinnityspulttien tulee olla 

patjapohjan alapuolella turvallisuussyistä. Aseta 

kiinnityspultti jokaiseen reikään, ja kiinnitä patjapohja sängynpäätyyn kiinnitysruuveilla 

ulkoapäin ruuvaamalla.  

Kun patjapohja on paikoillaan, kiristä päätyosat, reunaosat ja patjapohja paikoilleen. Tarkasta jaksoittain, että 

ruuvit ja osat ovat kunnolla kiristettynä. 

Pinnasänkyä voi käyttää myös ilman toista laitaa, esimerkiksi juniorisänkynä. Tällöin pohja kuuluu olla alimmalla tasolla turvallisuussyistä. 

Pinnasängyn muuttaminen juniorisängyksi, (lisävaruste): 

Käyttäessäsi sänkyä normaalina pinnasänkynä, laita paketin mukana tuleva tukilaita, tukilaita sekä ylijääneet ruuvit talteen. Susan –

pinnasängyn voit muuttaa juniorisängyksi käyttämällä paketin mukana tulevaa erillistä tukilaitaa sekä näitä osia. Muuttaessasi pinnasängyn 

juniorisängyksi, irrota toinen pinnasängyn laita sängystä. Asenna päätyjen väliin tukilaita ja ruuvaa laita kiinni mukana tulevilla ruuveilla 

(toiseen päätyyn kaksi ruuvia, toiseen yksi). Tarkista laidan tukevuus. Tukilaitaa suositellaan käyttämään tukevuuden ja lapsen 

turvallisuuden(putoamiseste) vuoksi. Voit käyttää sänkyä myös ilman tukilaitaa, mutta taapero voi nukkuessaan tipahtaa sängystä lattialle 

ilman tukilaitaa.  

Varmista aina, että lapsen sängyn läheisyydessä/vieressä ei ole teräviä kulmia, leluja tai kovaa lattiaa, joka voi vahingoittaa lasta tämän 

noustessa sängystä pois. Olet aina itse vastuussa lapsesi turvallisuudesta. 
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