
  
 
 

Gebruik- / Montagehandleiding: 
 
Kids-F®  Verstelbare aankleedtafel v.v. waterpunt 
 
 



Gebruik- / Montagehandleiding: 
 
Kids-F®  Verstelbare aankleedtafel: 
 
 
Plaatsing: 
- Leg indien nodig een verlengkabel uit, steek de stekker die zich in een van de kastjes bevindt door 

de kabeldoorvoer (indien aanwezig) in de achterwand van de commode. Steek de stekker in het 
verlengsnoer. Commodes met een waterpunt worden niet voorzien van een kabeldoorvoer. 

- Schuif de commode op z’n plaats, zorg ervoor dat de commode rondom ca. 5-10mm vrij van de 
wand staat. (indien het een commode betreft die vaste achterwand heeft mag deze strak teken de 
wand geplaatst worden) 

- Zorg ervoor dat de commode in z’n hoogste stand 130cm, nergens tegenaan loopt. 
 
Bediening: 
- Onder het beweegbare blad is het display voor bediening bevestigd waarop met pijltoetsen is 

aangegeven of het blad naar boven dan wel naar beneden beweegt. Door middel van een lichte 
druk op een van de knoppen zal het blad zich in hoogte verplaatsen. Elke instelling tussen 85 en 
110cm is traploos mogelijk. 

- Het trapje (indien aanwezig) kan door een trekbeweging uitgetrokken worden. Zorg ervoor dat 
het trapje volledig uitgetrokken wordt, anders valt hij niet in de vergrendeling. Bij het inschuiven 
van het trapje eerst de vergrendeling naar beneden drukken. 

- De commode mag ook in hoogte versteld worden als hierop zich een kind bevindt.  
- De maximale hefkracht is 100kg. 
- Laat de commode elke week 1 maal geheel naar zijn laagste stand lopen, zo wordt de commode 

opnieuw geijkt. 
 
Schoonmaak: 
- Het werkblad kan gereinigd worden met een keukendoek en water of met een afwasmiddel op 

zeepbasis. Het is ten strengste verboden om een schurend middel te gebruiken. 
 
Veiligheid: 
- Leg nooit spullen tussen het beweegbare blad en de kastjes, hierdoor kan een onveilige situatie 

ontstaan. 
 
Storingen: 
- Het is mogelijk dat bij een spanningsuitval of een blikseminslag het geheugen van de elektronica 

ontregeld raakt, hierdoor kan het blad scheef gaan staan. Reset de commode als volgt. 
1. Haal de stekker uit het stopcontact.  
2. Plaats de stekker weer in het stopcontact. 

Staat het blad scheef? Zo ja, ga verder met 3. Zo nee, ga verder met 6: 
3. Druk het blad van de commode met kracht aan de linkerzijde naar beneden. 
4. Druk het blad van de commode met kracht aan de rechterzijde naar beneden. 
5. Het blad van de commode moet nu weer horizontaal staan. 
6. Verplaats het blad helemaal naar beneden met de pijltoets op het display, laat het even los en 

druk de pijltoets nogmaals naar beneden Het blad beweegt nu kort naar beneden en naar boven. 
7. Beweeg het blad van de commode met de pijltoets op het display helemaal naar boven. 
8. Beweeg het blad van de commode met de pijltoets op het display helemaal naar beneden. 
9. De commode heeft zich nu gereset en is weer klaar voor gebruik. 
 
 
Wij wensen U veel succes en veel plezier met het gebruik van de aankleedtafel. 
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Montagehandleiding: 
 
Kids-F®  Verstelbare aankleedtafel  (met spoelbak of babybadje). 
 
 
- Leg een verlengkabel uit en steek de stekker die achter uit de kast komt of achter een van de 

kastdeurtjes verborgen is in de verlengkabel. 
- Verplaats het in hoogte verstelbare blad dmv drukken op het display in de hoogste stand. 
- Neem de stekker weer los.  
- Klik de deurtjes of haal de lade, daar waar de spoelbak zich bevindt uit de scharnieren. 
- Neem het paneeltje en de schap die de spoelbak/babybad afschermt uit. 
- Maak waar nodig een doorvoer in de kast voor water en elektra. 
- Maak alle wateraansluitingen voor aan en afvoer, zorg ervoor dat de slangen vrij kunnen blijven 

bewegen. 
- Let op !! De afvoer moet in de laagste stand van de aankleedtafel onder het laagste niveau van 

het bad/spoelbak gemonteerd worden. 
- Plaats na montage alle onderdelen weer terug op hun oorspronkelijke positie en klik de deurtjes 

/lade weer op hun plaats en stel deze indien nodig na. 
- Controleer alle aan en afvoeren op lekkage en of deze voldoende zijn nagetrokken, controleer ook 

of het water in de laagste stand wegloopt, 
 
Plaatsing instructie: 
 
- Plaats de commode rondom ca. 5-10mm vrij van de wand. (indien het een commode betreft die 

vaste achterwand heeft mag deze strak teken de wand geplaatst worden) 
- Zorg ervoor dat de commode in z’n hoogste stand 130cm, nergens tegenaan loopt. 
 
Wij wensen U succes met de installatie en veel plezier met het gebruik van de aankleedtafel. 
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   meubilair voor de kinderopvang 

 
Controlelijst 
 
Kids-F®  Verstelbare aankleedtafel: 
 
 
• Laden . . . . . . . . . . □ 
 
• Deuren . . . . . . . . . □ 

 
• Elektrische verstelling . . . . . . . □ 

 
• Bekabeling  . . . . . . . . . □ 

 
• Trap  . . . . . . . . . . □ 

 
• Kraan (indien aanwezig) . . . . . . . □ 

 
• Afvoer  (indien aanwezig) . . . . . . . □ 

 
• Werkblad . . . . . . . . . □ 

 
• Software instellen . . . . . . . . □ 

 
• Afwerking  . . . . . . . . . □ 

 
 
 
Goedgekeurd: 
 
 
Datum: 
 


