
Dansk brugervejledning til

Rejseseng

Denne rejseseng lever op til kravene i gældende standard:
EN716-1:2008, A1:2013, EN716-2:2008 og A1:2013.

VIGTIGT FOR DIT BARNS SIKKERHED:
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt.
Gem brugervejledningen til fremtidigt brug.

Vi håber du og dit barn bliver glade for dit 
nye EICHHORN® produkt!
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• Sørg for at fjerne alt plasticemballage ved udpakningen af rejsesengen.
• Lad aldrig dit barn være uden opsyn.
• Bind aldrig snore eller legetøj over sengen.
• Seng incl. sider og bund, skal være udslåede før brug og toppen skal være fuldstændigt 

låst. 
• Sengen kan bruges af børn, som ikke er i stand til at klatre ud og som er mindre end 86,4 

cm høje og vejer mindre end 18 kg.
• Placer aldrig sengen i nærheden af åben ild, eller andre kraftige varmekilder såsom elektri-

ske varmeovn, gasovn, varmeapparater, eller lignende.
• Stop straks brugen af sengen, hvis den går i stykker.
• Efterlad aldrig ting i sengen som barnet kan stå på, eller som kan udgøre en fare for kvæl-

ning eller strangulering
• Hvis der bruges en anden madras end den som følger med sengen, skal tykkelsen af ma-

drassen være således at den indvendige højde fra overfladen af madrassen til overkanten af 
sengen er mindst 500 mm.

• Sørg altid for at alle bolte og skruer er strammet til, og at der ikke er løse skruer, som kan 
udgøre en risiko for strangulering, da tøj eller kropsdele kan hænge i

• (fx. snore, halskæder, suttekæder m.m.).

• Læs brugsanvisningen grundigt igennem før rejsesengen tages i brug – det tager kun et 
par minutter!

• Deres barns sikkerhed afhænger af at du følger instruktionerne nøje. Gem brugsanvisnin-
gen til senere brug. 

Vigtig information

ADVARSEL!

Betjening
UDPAKNING AF REJSESENGEN

• Fold siderne ud, uden at presse bunden ned.
• Løft i midten øverst på siderne til beslaget klikker.
• Tryk ned i midten af bunden
• Madrassen lægges i sengen.
• Påsæt legetøjsstativet ved at trykke det ned på et af hjørnerne af rejsesengen (ekstra tilbe-

hør). 
SAMMENKLAPNING AF REJSESENGEN.

• Afmonter legetøjsstativet ved at løfte stativet opad og fjern madrassen.
• Bunden løftes opad og derefter kan siderne låses op.
• Siderne låses op ved at trykke og løfte let op i beslagene for derefter at sænke siden.Vær 

sikker på at alle 4 sider er låst op, ellers kan sengen ikke foldes sammen.
• Fold sengen sammen og spænd madrassen omkring sengen. Derefter puttes sengen i ta-

sken.

side 2/4



Samlevejledning
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OPSLÅNING AF REJSESENG

PRES BUNDEN NED
SPRED BENENE FULDSTÆNDIGT OG SKUB NED 
PÅ PLADEN I SENGEN INDTIL DEN LÅSER I 
POSITION.
ADVARSEL! TJEK ALTID AT STOFFET ER FAST-
GJORT UNDER ALLE 4 PLAST HJØRNER INDEN 
REJSESENGEN TAGES I BRUG.

LÆG MADRASSEN NED I BUNDEN AF 
SENGEN

SAMMENKLAPNING AF REJSESENGEN



Vedligholdelse af rejseseng

VEDLIGEHOLDELSE AF REJSESENGEN
• Hvis sengen benyttes på stranden, skal sengen rengøres for sand inden den pakkes ned i 

tasken.
• Hvis ikke sandet fjernes kan det gøre skade på sidebeslagene. 

RENGØRING AF REJSESENG
• Benyt kun mild sæbe og varmt vand. Aftør kun sengen med en blød klud. 

VASK AF TASKE
• Håndvaskes i varmt vand og lufttørres. Brug ikke blegemiddel.
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Dette produkt er produceret af TH International Aps.
Frejlev Skolevej 44, 9200 Aalborg SV, DK. 

www.eichhorn.dk


