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BEWAAR VOOR LATERE REFERENTIE 

LEES DEZE INSTRUCTIE AANDACHTIG DOOR 
 
 

Deze box wordt op de hoeken gemonteerd met de 8 moeren (H), 8 bouten (J) en het 
inbussleuteltje (K). 
 
Eerste fase , en Tweede Fase  
De bodem (E) kan in een hoge stand geplaatst worden d.m.v. de 4 metalen steunen (M). Plaats 
deze in het daarvoor bestemde gat (1 of 2). Borg de bodem (E) met de bijgeleverde bouten (L) 
en vleugelmoeren (N). Zorg ervoor dat de identiteit sticker op de bodem (E) naar beneden toe 
gericht is. Wanneer het kind oud genoeg is om te zitten, kruipen of zichzelf omhoog te trekken 
moet u de bodem verplaatsen naar de laatste fase. 
 
Laatste fase 

 Verwijder de bodem (F) uit de box. Voortzetten met eerste fase of met tweede fase. 
 
Algemene veligheids instructies: 

• Maximum gewicht van het kind voor alle fasen: 15 KG 
• Zorg ervoor dat de box op een veilige plaats staat. Bijvoorbeeld niet te dicht bij een 

verwarming, kachel, raam of open vuur. 
• Laat niets achter in de box wat een gevaar kan opleveren voor het kind. 
• Laat niets achter in de box wat het kind zou kunnen gebruiken als opstapje 
• Laat niets achter in de box wat verstikking of verstrengeling kan veroorzaken bij het kind. 
• Zorg ervoor dat de identiteit sticker op de bodem (E) naar beneden toe gericht is. 
• Controleer regelmatig of de bouten op de hoeken en de 4 vleugelmoeren (N) van de 

verstelbare bodem goed vastgedraaid zitten. 
• Let er op dat de boxmatras die u gebruikt goed past. Er mogen géén kieren ontstaan tussen 

matras en boxzijden.  
• Let op dat de boxmatras niet hoger komt dan de aangegeven markering (P). 
• Wanneer het kind oud genoeg is om te zitten, kruipen of zichzelf omhoog te trekken moet u 

de bodem verplaatsen naar de laatste fase. 
• De box mag niet gebruikt worden zonder bodem. 
• De box moet niet gebruikt worden als er een onderdeel van de box gebroken, verbogen of 

vermist is. 
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