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Rekonditioneringsanvisning för sängen Lotte

Observera!

Sängen Lottes utseende kan variera beroende på 
modell och tillbehör. På nedre ramen, vid bakhjulet 
sitter en etikett med benämning och serienummer.

Produktbeskrivning: 
spjälsäng för barn, 
elektrisk höj- och sänkbar

Låsbara hjul

Lyftpelare

Grindlås

Gångjärn för 
grindarna

Sängben för 
fristående säng, se 
bild nedan
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Rengöringsinstruktioner

VARNING!
Sängens elkontakt får absolut inte vara ansluten till 
ett vägguttag vid rengöring.

Tvätta av sängen med flytande, neutrala 
rengöringsmedel, använd  ett rengöringsmedel 
utan slipmedel. 
Torka av med torr trasa. Vid behov kan 
desinfektionsprit användas.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller 
syror, baser eller lösningsmedel som t ex aceton 
eller thinner. Använd inte scotchsvamp eller andra 
hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas. Sängen får inte 
spolas  eller läggas i vatten eller andra vätskor.

På en av lyftpelarna hittar man en märkningetikett, 
se nedan. Observera bland annat följande:

 - Sängen får endast användas inomhus.

 - Sängen skall sänkas ner när ett barn sover eller      
    befinner sig i sängen.

 - Höjdjustering får endast göras av vuxen person
 

Gör rent sänghjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm.
Smutsen gör att hjulen / sängen rullar trögt och 
ojämnt.
Tänk på att rengöra ofta.

Kontrollera innan återanvändning att:

- Alla skruvar är åtdragna.
- Sängbotten är hel och sitter fastskruvad 
   i ramen.
- Grindarna går att öppna och stänga.
- Grindlåset fungerar.
- De fyra hjulen rullar och går att låsa.
- Alla spjälor sitter fast förankrade i ramen.    
- Lyften och manöverdosan fungerar  

På sängramen skall det finnas en etikett med 
följande information:

Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA 

Beställ ny om denna saknas!

Rengöring av manöverdosa 

Tvätta manöverdosan ren med fuktad trasa och 
rengöringsmedel. Utsätt inte manöverdosan för 
högrtyckstvätt eller ångrengöring.


