
Telefon: +45 5152 3633 

E-mail: info@eichhorn.dk 

Frejlev Skolevej 44 

DK-9200 Aalborg SV 

Danmark 

Importør: TH International 
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VASKEANVISNING  

Side 8 

INGEN BLEGEMIDLER 

MÅ IKKE STRYGES 

MÅ IKKE TØR-RENSES 

MÅ IKKE TØRRETUMBLES 

HÅNDVASKES VED MAKS. 40˚ 

SIDESENG/KRYBBE 

MODEL 224  

BRUGERMANUAL 

LÆS OMHYGGELIGT MANUALEN FØR SAMLING OG BRUG 

GEM MANUALEN TIL SENERE BRUG 



Side 2 

! ADVARSEL ! 

• Sengen skal samles af en voksen. 

• Hold emballage og poser væk fra børn, da der er kan opstå risiko for kvælning. 

• Sengen skal samles helt før brug. 

• Plastikdelene rengøres med en fugtig og blød klud. 

• Hold metaldelene tør for at undgå korrosion/rust. 

• Rengør madrassen med koldt vand og et neutralt rengøringsmiddel uden blegemidler.  

• Sengen skal stilles på et vandret underlag. 

• Børn må ikke lege i sengen uden opsyn, heller ikke i kort tid. 

• Sengen skal være låst i en fast stilling når barnet sover uden opsyn. 

• I tilfælde af defekter eller skader på sengen, må der kun benyttes originale reservedele 

fra Eichhorn til reparation. 

• Sengen må ikke benyttes såfremt der er defekte eller manglende dele. 

• Sengen er designet til børn op til 6 måneder / vejer op til 9 kg. 

• Når barnet begynder at sidde eller rulle sig, så stop med at bruge sengen. 

• Alle monteringsbeslag skal altid være strammet ordentligt. Tjek jævnligt at ingen 

skruer er løse, fordi et barn eller tøj (f.eks. snore, halskæder, suttesnore osv.) kan 

sidde fast, og ville udgøre en risiko for kvælning. 

• Brug ikke for høje madrasser i sengen. Der skal altid være minimum 20 cm fra 

topmadrassen til kanten af sengen. 

• Undgå overbelastning for at garantere sikkerhed og funktionalitet. 

• Hold sengen væk fra kraftige varmekilder f.eks. Elektriske pejse/radiatorer mv. da de 

kan udgøre en brandfare. 

Side 7 

SIDE ÅBNING  

For at åbne siden på sengen, skal man lyne lynlåsen op og trække håndtaget ud 

som vist i illustrationen ovenfor. 

Siden foldes derefter ned under bunden og låses med knapper. 

MONTERING PÅ FORÆLDRESENG  

Monter spændebåndet på sengens bund og fastgør det til forældresengen. Juster 

båndets længde som vist i illustrationen ovenfor, så der er maks. 2 mm luft 

mellem sengen og forældresengen. Juster sengefoden så den passer til 

forældresengens sokkel. 



Side 6 

HØJDE JUSTERING 

Sengen har 5 positioner (35-52 mm) og skal justeres så sengen matcher højden 

på forældresengen. 

Tryk knappen på benet ind og juster sengen til den ønskede højde. Dette genta-

ges i den anden side. 

TIP: Hvis barnet er forkølet, kan man med fordel justere hovedenden lidt højere 

end fodenden og derved gøre det lettere for barnet at få luft. 

JUSTERING AF SENGEFOD  

Sengens fødder kan justeres i 2 

længder. Hvis I ønsker at bruge 

sengen fritstående så tryk 

knappen på foden ned og træk 

foden ud. 

Den bagerste del af sengens 

fod har anti-slip belægning og 

de forreste dele har et lille hjul.  

Hvis der er behov for at flytte 

sengen, så løft i sengens 

bagside (kan ikke åbnes) og 

træk eller skub sengen til den 

ønskede placering. 

FLYTNING AF SENGEN  

Bemærk: Der må IKKE være et barn i sengen når den justeres eller flyttes. 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 

MEDFØLGENDE DELE      SIDE  4 

SÅDAN SAMLES STELLET      SIDE  5 

HØJDE JUSTERING      SIDE  6 

JUSTERING AF SENGEFOD      SIDE  6 

FLYTNING AF SENGEN      SIDE  6 

SIDE ÅBNING       SIDE  7 

MONTERING PÅ FORÆLDRESENG     SIDE  7 

VASKEANVISNING       SIDE  8 

 

For instruktionsvideoer og digitale manualer 

besøg os på www.eichhorn.dk 

 



Side 4 

MEDFØLGENDE DELE 

1 stk.  Seng/krybbe 

1 stk.  Madras 

2 stk.  Sengeben 

1 stk.  Tvær stang 

1 stk.  Transport taske 

2 stk.  Spændebånd 

1 stk.  Unbrakonøgle 

4 stk.  Skruer 

Tak fordi du valgte et Eichhorn produkt! Giv dig tid til at læse den vigtige 

sikkerhedsinstruks. 

Denne sideseng/krybbe overholder EN 1130-1:1997, et krav, som er specificeret 

af den europæiske standardiseringsorganisation, Comité Européen de 

Normalisation (CEN). 

Sidesengen skal samles og monteres af en voksen. Forkert montage kan føre til 

ulykker og udgøre en fare for børn eller andre brugere. 

Sørg for at alle brugere er bekendt med produktets brug.  

Højde justering og lynlåse skal bevæge sig let. Hvis de ikke gør det, må du ikke 

tvinge mekanismen - stop op og læse instruktionerne. 

TAK 

Side 5 

SÅDAN SAMLES STELLET  

Hver side har 2 skruehuller. Skru de medfølgende 4 skruer fast i hullerne med 

den medfølgende unbrakonøgle 

Saml benene (A og B) 

med tværstangen (C) i 

pilenes retning. 

Før stellets ben igennem 

sengekassens stofløkke og sæt 

kantbeslaget og benet sammen. 

Når kantbeslagets låseknapper 

er synlige i benets huller er 

sengekassen og benet korrekt 

samlet. 

Når begge ben er korrekt 

monteret, så skal sengen 

lukkes som vist i ovenstående 

illustration og til sidst skal siden 

lynes og beslaget skjules med 

betrækket. 


