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HANDLEIDING : TOSCANE

BELANGRIJK !
Lees de handleiding nauwkeurig en bewaar deze zorgvuldig voor toekomstig gebruik.
In het belang van Uw kind dient U van onderstaande waarschuwingen notie te nemen!
WAARSCHUWING !:
• Om ongelukken te voorkomen dienen alle eventuele plastic verpakkingsmaterialen van het ledikant
verwijderd te worden, vernietigd ofwel buiten bereik van baby’s en kinderen gehouden te worden .
• Alle bouten, moeren, afdekdoppen e.d. dienen zorgvuldig bevestigd te worden, zodanig dat deze niet los
kunnen raken waardoor het kind op enigerlei wijze verwond kan raken of met kledingstukken of delen
daarvan aan de losse onderdelen kan blijven haken, hetgeen tot een ongeval zou kunnen leiden.
• Lattenbodems van verschillende fabrikaten kunnen gebruikt worden.
• OM BEKNELLINGSGEVAAR TE VOORKOMEN DIENT U UITSLUITEND EEN MATRASJE TE
GEBRUIKEN VAN 60 X 120 X 10 CM!
• De afstand bovenzijde van de matras tot aan de bovenkant van de zijde van het ledikant moet bij
montage van de bodem in de hoge stand tenminste 30cm bedragen, en bij montage in de lage stand
tenminste 60cm zijn.
• Let op dat er niets in het ledikant achtergelaten wordt dat als opstapje dienst kan doen en dat er geen
materiaal of voorwerpen achtergelaten worden die een ongeluk tot gevolg kunnen hebben.
• Wees op uw hoede voor hittebronnen ( open vuur, elektrische kachels, gashaarden enz.) in de nabijheid
van het ledikant.
• Totdat het kind zich op kan trekken om te gaan staan kan de bodem in de hoge stand gebruikt worden,
vervolgens dient U de bodem in de lage stand te plaatsen door de verhogingsprofielen te verwijderen en
de lattenbodem op de plaatjes in de onderhoeken van het ledikant te plaatsen.
BESLAG :
8 schroeven M5 x 20
8 schroeven M8 x 20 waarvan 4 met verzonken kop
4 ringen M5

Afmetingen : 122cm x 62,5cm
Materiaal : voorzien van poedercoating

MONTAGE :
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Gebruik voor het vastzetten van de schroeven een passende schroevendraaier.
Fig.1 :
Zet de twee lange zijden ( zijkanten) vast tussen de twee korte zijden (hoofd en voetbord) met
de schroeven M5 x 20.
Fig.2 :

Aan de onderzijde van het bedje worden de lange zijden ook met de korte zijden verbonden met
M5 x 20 schroeven waar de M5 ringen onder geplaatst worden.

Fig.3 :

De pootjes voor de bodemverhoging worden op de plaatjes in de onderhoeken gemonteerd met
M 8x 20 schroeven. Vervolgens wordt het kader, om de lattenbodem in te plaatsen, op de
pootjes gemonteerd met M8 x 20 schroeven met verzonken kop.
De lattenbodem staat zo in de hoge stand.

Om de lattenbodem in de lage stand te plaatsen dienen het kader en de pootjes verwijderd te worden.
De lattenbodem wordt dan op de plaatjes in de onderhoeken van het ledikant geplaatst.
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken van het ledikant.
U kunt volstaan met het afnemen met een vochtige doek. Door de aard van het materiaal kan het ledikant
bij langdurige blootstelling aan vocht roestplekken gaan vertonen.

