HOOGZITMEUBILAIR
Gebruiksaanwijzing
Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen.
De tafels en banken worden standaard geleverd met geremde wielen. Met de extra voetenplank (optioneel)
zijn alle zitbanken geschikt te maken voor zowel peuters als grotere kinderen. Een babyzitje kan (eventueel
met tuigje) eenvoudig aan de rugleuning van de bank gehangen worden. Tafels en banken kunnen stevig
aan elkaar worden gekoppeld door middel van magneetkoppelingen.

BELANGRIJK:
1. Hoogzitmeubilair met standaard voetenplank is geschikt voor kinderen van 1,5 tot en met 4 jaar oud.
Hoogzitmeubilair met verlaagde voetenplank is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
Hoogzitmeubilair met zowel een standaard als een verlaagde voetenplank is geschikt voor kinderen van
1,5 tot en met 10 jaar.
2. Kinderen dienen met hun voeten op de voetenplank te zitten. Dit bevordert een rustige zithouding.
3. Bij geen gebruik dient het meubilair van de rem af te staan. Dit om te voorkomen dat kinderen het
meubilair omver kunnen trekken. Het is nog beter dat bij geen gebruik het meubilair buiten het bereik
van kinderen wordt gezet (bijvoorbeeld met de rugleuning tegen de muur).
4. Bij het verplaatsen van het meubilair dienen alle wielen in de vrijstand te worden gezet. Het verplaatsen
van het meubilair met één of meerdere geremde wielen kan strepen veroorzaken op de vloer en/of het
wiel beschadigen.
5. Het meubilair dient over verhogingen heen getild te worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan drempels).
6. Magneetkoppelingen, indien toegepast, dienen regelmatig schoongemaakt te worden.
7. Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over het gebruik van het hoogzitmeubilair.
8. Neem voor (de-)montage van het hoogzitmeubilair altijd contact op met de leverancier. Bij zelf (de-)
monteren vervalt onze garantie.
9. Voor schoonmaakinstructies zie onze productinformatie en richtlijnen.

WAARSCHUWING:
1. Bij gebruik van bank in combinatie met tafel met magneetkoppeling dienen alle wielen geblokkeerd te
zijn. In deze geremde stand dienen de wielen van de zitbank naar achteren te wijzen in het verlengde
van de zijkant van de zitbank. Dit om de kans van omvallen te voorkomen. Bij gebruik in combinatie met
tafel zonder magneetkoppeling of als vrijstaande bank dienen alle wielen niet geblokkeerd te zijn.
Hierdoor kan de bank door uitgeoefende druk wegrollen om omvallen te voorkomen.
2. Laat kinderen niet over de rugleuning hangen om omvallen te voorkomen.
3. Zorg dat kinderen zich niet met hun voeten van de tafelrand kunnen afduwen. Schuif de zitbank zo strak
mogelijk tegen de tafel aan. Dit geldt ook voor hoge kinderstoelen.
4. Een kind nooit zonder toezicht laten.

Ergonomie
Alle tafels en zitbanken voldoen aan de geldende ergonomische normen.

