MONTERINGSANVISNINGAR FÖR SPJÄLSÄNG
VIKTIGT! LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANNT OCH
SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK!
Säkerhetsinstruktioner:
- Den rekommenderade storleken på madrassen är minst 1160 mm x 560 mm samt maximalt 1200 mm x
600 mm.
- Alla typer av leksaker och dekorationer som kan vara farliga för barnet bör inte fästas på insidan av sängen.
- Lättantändliga gardiner kan vara en säkerhetsrisk om de hängs upp på sängen.
- Sängen får inte användas om delar fattas eller har gått sönder.
- Du är alltid ansvarig för ditt barns säkerhet.

Montering av spjälsängen till en vanlig spjälsäng:
DELAR
A – kortsidor
B – långsidor
C – madrass bas
D – fästskruvar och fästbultar
(Tillbehör: för juniorsäng en liten skruvpåse
samt skyddsräcke.)
Skruva lätt fast kortsidorna (A) med långsidorna (B) med fästskruvarna.
Bestäm på vilken höjd, av tre möjliga, du vill fästa madrassbasen (längst ner, i mitten, högst upp). OBS! Placera
madrassbasen (C) på plats med bulthålen neråt. Av säkerhetsskäl ska fästbultarna monteras från undersidan
av basen. Montera en bult i varje hål och fäst madrassbasen med fästskruvarna utifrån.
Dra åt skruvarna på kortsidorna, långsidorna och basen när madrassbasen är på plats.
Kontrollera en åt gången att varje skruv och bult är ordentligt åtskruvad.
Spjälsängen kan även användas utan den ena långsidan, exempelvis som en juniorsäng. Av säkerhetsskäl ska då
madrassbasen vara i det nedersta läget.

Att ändra spjälsängen till juniorsäng (tillbehör):
Spara alla tillbehör den tid då sängen används som spjälsäng (skyddsräcket samt
skruvpåsen). Spjälsängen Susan kan man ändra till juniorsäng genom att använda skyddsräcket och skruvarna
som ingår i paketet.
För att ändra spjälsängen till en juniorsäng ska den ena långsidan av spjälsängen tas loss. Montera skyddsräcket
mellan kortsidorna med skruvarna i den lilla påsen (i ena änden en skruv och i den andra änden två skruvar).
Kontrollera att skyddsräcket är stadigt.
För stabilitet samt barnets säkerhet (förhindrar fall från sängen) rekommenderas användning av skyddsräcket.
Sängen kan även användas utan skyddsräcke men då finns det risk för att barnet kan falla från sängen.
Se alltid till att det inte finns spetsiga kanter nära eller bredvid spjälsängen/juniorsängen. Se även till att det inte
finns leksaker samt hårt underlag som barnet kan skada sig på när hen kliver upp ur sängen.
Ditt barns säkerhet är alltid ditt ansvar.

