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BRUGERVEJLEDNING / ADVARSEL 

Inden produktet tages i brug, er brugeren 

forpligtet til at kende det fulde indhold af 

møbelets brugervejledning. Husk, at 

følgende vejledninger vil udholde 

holdbarhed, gesthetik og tillade sikker brug 

af produktet.
1. Brug af møblerne skal foretages i 
overensstemmelse med manualen og deres 

konstruktion. Monteringsinstruktion inklusive 

en liste over genstande og detaljerede 

oplysninger om de nødvendige værktøjer til 
montering af sengen.
2. Møbler er designet til at blive brugt 

indendørs: Foretrukne betingelser for brug af 

møbler er rum med mild luftfugtighed (40-70 

%) og lufttemperatur (10-30 C) Trædele skal 
især beskyttes mod sollys 

3. Nivellering er påkrævet.
4. I sengetøjsbeholdere er det forbudt at 

opbevare sengetøj med større volumen end 

selve beholderen. Det kan føre til 
beskadigelse af beholderens bund.
5. Madrassens maksimale tykkelse bør ikke 

overstige 16 cm på det øverste niveau.
6. Møbler kan ikke bruges, når det mangler 

en del, eller når en del er brudt. Inden 

montering skal du kontrollere alle dele. Hvis 

møbler mangler, eller dele er beskadiget, er 

det straks nødvendigt at klage.
7. Møbler bør undgå, at genstande har 

skarpe ender.
8. Trædele bør kun rengøres med en fugtig 

svamp. Det er forbudt at bruge ukendte 

stoffer, som vi er usikre på om deres 

indvirkning på møbler. Brug ikke tunge 

rengøringsmidler!
9. Det er forbudt at gå eller hoppe på møbler 

. Det kan føre til brud på møbelstrukturen,
hvilket kan føre til personskade.
10. Maksimal kapacitet på hvert niveau er 70 

11. Øverste køjeseng er ikke egnet til børn 

under 6 år på grund af risiko for at falde ud 

af sengen.
12-bemærk. 
børn kan kvæle sig selv med genstand som 

reb, snore, snore, stropper, bælter, fastgjort 

til eller hængende ned fra en køjeseng /
loftseng
13. ADVARSEL: Børn kan blive fanget 

mellem seng og væg. For at undgå risiko for 

alvorlige kvæstelser bør afstanden mellem 

sikkerhedsskinne og væg ikke overstige 75 

mm eller være større end 230 mm. Af 

sikkerhedsmæssige årsager bør sengen 

monteres permanent på væggen.
14. Det er forbudet at sidde på sengens 
sengegavle/paneler.

15. Alle stik skal skrues fast.


