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Kinderbedjes van allnatura 
 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN 
WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES 

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik! 
 

 Waarschuwing: Plaats het bed niet in de buurt van open vuur of andere 
intense warmtebronnen, zoals elektrische kachels, gasovens en dergelijke. 

 Waarschuwing: Gebruik de brancard niet als er een onderdeel gebroken 
of gescheurd is of ontbreekt en gebruik alleen reserveonderdelen die door 
de fabrikant worden aanbevolen. 

 Waarschuwing: Laat geen voorwerpen in de brancard liggen en plaats de 
brancard niet in de buurt van andere producten die als voetsteun kunnen 
worden gebruikt of die een verstikkings- of wurgingsgevaar kunnen 
opleveren, bijv. koorden, gordijnkoorden, enz.  

 Waarschuwing: Gebruik niet meer dan één matras in het ledikant.  
 
 Een kinderbed is pas klaar voor gebruik als de mechanismen van het frame 

zijn vastgezet en dit vóór gebruik zorgvuldig is gecontroleerd. 
 Bij een in hoogte verstelbaar kinderbedje is de laagste stand het veiligst. 

De bedbodem moet altijd in deze positie worden gebruikt zodra het kind 
oud genoeg is om rechtop te zitten. 

 Voor kinderledikanten met beweegbare zijpanelen geldt: "Als u uw kind 
zonder toezicht in het kinderledikant achterlaat, moet u er altijd voor 
zorgen dat het beweegbare zijpaneel gesloten is. 

 De dikte van de matras moet zodanig worden gekozen dat de inwendige 
hoogte (van het matrasoppervlak tot de bovenrand van het ledikantframe) 
ten minste 500 mm bedraagt wanneer de ledikantbak in de laagste stand 
staat en ten minste 200 mm wanneer de ledikantbak in de hoogste stand 
staat. 

 De afstand tussen de bedzijkanten / eindstukken en de matras mag in de 
lengte en breedte niet meer dan 3 cm bedragen. 

 Alle montageonderdelen moeten altijd goed worden vastgezet en 
regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig vastgedraaid. 

 Om vallen te voorkomen, is het kinderledikant niet langer geschikt voor een 
kind zodra het kind uit het ledikant kan klimmen. 

 
 


