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Gebruiksaanwijzing
Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen.

Duoslaper D350x, D351x, D355Sx en D360x en Hoogslaper D353x, D358Sx en
D363x
Model met draaihekken met draaidrukslot

BELANGRIJK:
1. De hoogslaper is geschikt voor één kind van 3 maanden tot en met 4 jaar oud. De duoslaper is
geschikt voor twee kinderen van 3 maanden tot en met 4 jaar oud.
2. Het matras moet rondom strak passen; er mag maximaal twee centimeter ruimte tussen de zijkant
van het bed en het matras zitten. Dit om verstikking te voorkomen.
3. De matrasdikte mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. Aan de binnenzijde van de zijpanelen
van het bed zit een groef op tien cm hoogte boven de bedbodem. Deze geeft de maximale
matrashoogte aan.
4. Alle bevestigingsmaterialen dienen goed vastgezet te zijn.
5. Controleer, minimaal één maal per jaar, de constructie, de bewegende delen en de vergrendeling
van het bed. Controle dient te gebeuren door een gekwalificeerd persoon.
6. Het bed mag niet zonder het dak gebruikt worden. Kinderen kunnen uit het bed klimmen.
7. Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over de werking van het bed en vooral over het sluitwerk.
8. Vergeet niet de hekken te sluiten en de vergrendeling te controleren
9. Bedden mogen niet (zelf) gedemonteerd worden.
10. Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie.
11. Voor schoonmaakinstructies zie onze productinformatie en richtlijnen.

WAARSCHUWING:
1. Kinderen vanaf ± 1,5 jaar kunnen uit een open bed klimmen.
2. Plaats het bed niet naast een warmtebron of een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit in verband met gevaar
voor het kind.
3. Maak in verband met wiegendood geen gebruik van dekbedden voor kinderen onder de 2 jaar en
laat alle kinderen op hun rug slapen. Bedden kort opmaken of een slaapzak gebruiken.
4. Plaats in het bed geen objecten die als opstap gebruikt kunnen worden of voor gevaar voor wurging
of verstikking kunnen zorgen zoals touwtjes of kleine losse delen.
5. Geen (reis)wieg, (wip)stoel of vergelijkbare producten in het bed zetten.
6. Alle onderdelen (schroeven, bouten en dergelijke) moeten stevig vast zitten, zodat het kind niet klem
kan komen te zitten met lichaamsdelen en/of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten,
die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen in geschikte kleding slapen,
zonder touwtjes of losse delen.
7. Geen materialen gebruiken die niet ademen in verband met ventilatie en verstikkingsgevaar.
8. Geen kussenachtige bekleding, zoals stootranden van zacht materiaal en kussens, gebruiken.
9. Bij constatering van een defect het bed direct buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen
duidelijk te zien is.
10. Het dak van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.
11. Altijd een stevig, vlak en goed passend matras gebruiken.
12. Niet meer dan één matras gebruiken per bed.
13. Een kind nooit zonder toezicht laten zonder ervan verzekerd te zijn dat de uitvalbeveiliging (het hek)
is vergrendeld.

Belangrijk
De afmeting van het matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal
8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van de Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en
passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 120 x 58 x 8/10 cm.

z.o.z.

Vervolg gebruiksaanwijzing

Ergonomie
Het bukken met een kind op de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor
kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen. Als het bovenbed gebruikt wordt door kinderen
die een ladder kunnen beklimmen dan is gebruik van een ladder sterk aan te bevelen.

Openen van het hek
1.
2.
3.
4.

Druk de ronde knop volledig in.
Draai de knop naar rechts.
Open de hekken (deze worden tegelijkertijd ontgrendeld)
Wees bij het bewegen van het hek altijd alert op het kind in het bed.

Sluiten van het hek
1. Beide hekken goed aandrukken.
2. Draai de ronde knop naar links.
3. Bij het niet juist vergrendelen vallen de hekken vanzelf weer open. Dit is een extra
veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat vergeten wordt de hekken op slot te doen.
4. Wees bij het bewegen van het hek altijd alert op het kind in het bed.

Ladder (optioneel)
De ladder is geschikt voor kinderen die voldoende motorisch ontwikkeld zijn om de ladder te beklimmen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Open het hek van het bed.
Haak de ladder over de rand van de middelste balk.
Draai de twee leuningen omhoog.
Controleer of de ladder stabiel staat en of de leuningen stevig zijn bevestigd. Het kind kan nu in bed
klimmen. Zorg dat dit alleen onder begeleiding gebeurt.
Als het kind in bed ligt, kan de ladder verwijderd worden door de twee leuningen naar beneden te
klappen
Sluit en vergrendel het hek.
Zet de ladder weg door deze met twee handen beet te pakken en houd hem dicht tegen u aan
(ergonomie).
Indien aanwezig, kunt u de ladder aan een speciaal daarvoor bestemde stang ophangen of zet hem
anders veilig weg zodat hij niet om kan vallen.

