
Hoogslaper Gold-line

Bediening
Het hoogslaper- en stapelbed is voorzien van 1 of 2 van verticaal naar horizontaal te verschuiven hekwerken. De hekwerken 
zijn met 1 hand te bedienen (optioneel is de handgreep), het beste kunt u het hekwerk bij de middelste spijl vastpakken om 
het bed te openen. Indien u het hekwerk opent, open het dan volledig, anders bestaat er de mogelijkheid dat het hekwerk 
weer dichtgaat terwijl u/of het kind zich eronder be-vindt.
Bij bedden zonder wielen, bevindt zich aan de linker voorzijde een stel-schroefdop. Hiermee kan het bed stabiel en horizon-
taal afgesteld worden.

Veiligheid
Laat het hekwerk nooit naar beneden vallen. Als u dit veelvuldig doet, kan schade aan de ophanging van de hekwerken ont-
staan. Dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat het/de hekwerk(en) in gesloten (verticaal) en vergrendel-
de toestand (zwarte drukknop) achterblijft(ven). Dit geldt voor het boven en onderbed, dus ook als u het bed niet gebruikt. 
Wanneer de hekken langdurig in horizontale stand staan kunnen zij gaan doorhangen waardoor het kan voorkomen dat ze 
niet meer goed functioneren. Dit valt niet onder de garantie.

Gebruik
Indien u een kind in bed legt, sluit dan ten allen tijde de grendel op het desbetreffende hekwerk (zie ver-grendelingsinstruc-
tie hieronder). Alleen op deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid voor het kind.
De AXA grendel als volgt gebruiken: (zie ook rode sticker bij de grendel geplaatst)
Bij het openen van de grendel eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de handgreep verdraaien. In deze volgorde 
(drukken en dan pas draaien) anders kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet on-der de garantie. Als u het zwarte 
knopje met meer dan normale kracht in moet duwen draai dan bij openen de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangege-
ven op de sticker, en volg daarna de hierboven beschreven instructie voor het openen.

Service
Bij een defect, stel het bed dan buiten werking, breng uw collega’s op de hoogte en raadpleeg de dealer. Dit product is vol-
gens de wetgeving getest product waaraan uitsluitend reparaties aan mogen worden uitge-voerd door hiervoor opgeleide 
monteurs. Kids-F B.V. heeft een eigen servicedienst welke te raadplegen is via uw dealer. 



Bediening
Het hoogslaper- en stapelbed is voorzien van 1 of 2 van verticaal naar horizontaal te verschuiven hekwerken. De hekwerken 
zijn met 1 hand te bedienen (optioneel is de handgreep), het beste kunt u het hekwerk bij de middelste spijl vastpakken 
om het bed te openen. Indien u het hekwerk opent, open het dan volledig, anders bestaat er de mogelijkheid dat het hek-
werk weer dichtgaat terwijl u zich eronder bevindt. Bij bed-den zonder wielen, bevindt zich aan de linker voorzijde een stel-
schroefdop. Hiermee kan het bed stabiel en horizontaal afgesteld worden

Veiligheid
Laat het hekwerk nooit naar beneden vallen. Als u dit veelvuldig doet, kan schade aan de ophanging van de hekwerken ont-
staan. Dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat het/de hekwerk(en) in gesloten (verticaal) en vergrendel-
de toestand (zwarte drukknop) achterblijft(ven). Dit geldt voor het boven en onderbed, dus ook als u het bed niet gebruikt. 
Wanneer de hekken langdurig in horizontale stand staan kunnen zij gaan doorhangen waardoor het kan voorkomen dat ze 
niet meer goed functioneren. Dit valt niet onder de garantie.

Gebruik
Indien u een kind in bed legt, sluit dan ten allen tijde de grendel op het desbetreffende hekwerk (zie ver-grendelingsinstruc-
tie hieronder). Alleen op deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid voor het kind.
De AXA grendel als volgt gebruiken: (zie ook rode sticker bij de grendel geplaatst)
Bij het openen van de grendel eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de handgreep verdraaien. In deze volgorde 
(drukken en dan pas draaien) anders kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet on-der de garantie. Als u het zwarte 
knopje met meer dan normale kracht in moet duwen draai dan bij openen de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangege-
ven op de sticker, en volg daarna de hierboven beschreven instructie voor het openen.

Service
Bij een defect, stel het bed dan buiten werking, breng uw collega’s op de hoogte en raadpleeg de dealer. Dit product is vol-
gens de wetgeving getest product waaraan uitsluitend reparaties aan mogen worden uitge-voerd door hiervoor opgeleide 
monteurs. Kids-F B.V. heeft een eigen servicedienst welke te raadplegen is via uw dealer. 

Hoogslaper Basic-line



Bediening
De box is voorzien van 1 of 2 verticaal schuivende hekwerken, enkele- of duo-uitvoering. De hekwerken zijn met 1 hand te 
bedienen (optioneel is de handgreep), het beste kunt u het hekwerk bij de middelste spijl vastpakken om de box te openen. 
Let bij het openen altijd op mogelijk aanwezige kinderen in het onderste deel, of in de omgeving van de box.

Veiligheid 
Laat het hekwerk nooit naar beneden vallen. Als u dit te vaak doet, kan schade aan de ophanging van de hekwerken ontstaan 
dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat het/de hekwerk(en) in gesloten (verticaal) en vergrendelde 
stand (zwarte drukknop) achter blijft(ven). 

Gebruik
Indien u een kind in de box legt, sluit dan ten allen tijde de grendel op het desbetreffende hekwerk (zie vergrendelingsin-
structie hieronder).  Alleen zo ligt het kind veilig in de box, dit geldt bij een duo-box voor zowel de linker- als de rechterkant.
De AXA grendel als volgt gebruiken: (zie ook rode sticker bij de grendel geplaatst)
Bij het openen van de grendel eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de handgreep verdraaien. In deze volgorde 
(drukken en dan pas draaien) anders kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet on-der de garantie. Als u het zwarte 
knopje met meer dan normale kracht in moet duwen draai dan bij openen de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangege-
ven op de sticker, en volg daarna de hierboven beschreven instructie voor het openen.

Service
Bij een defect, stel het bed dan buiten werking, breng uw collega’s op de hoogte en raadpleeg de dealer. Dit product is vol-
gens de wetgeving getest product waaraan uitsluitend reparaties aan mogen worden uitge-voerd door hiervoor opgeleide 
monteurs. Kids-F B.V. heeft een eigen servicedienst, welke te raadplegen is via uw dealer. 

Hoge box Gold-line



Bediening
De box is voorzien van 1 of 2 verticaal schuivende hekwerken, enkele of duo uitvoering. De hekwerken zijn met 1 hand te 
bedienen, (optioneel is de handgreep) het beste kunt u het hekwerk bij de middelste spijl vastpakken om de box te openen. 
Let bij het openen altijd op mogelijk aanwezige kinderen in het onderste deel, of in de omgeving van de box. 

Veiligheid
Laat het hekwerk nooit naar beneden vallen. Als u dit te vaak doet, kan schade aan de ophanging van de hekwerken ont-
staan. Dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat het/de hekwerk(en) in gesloten (verticaal) en vergrendel-
de stand (zwarte drukknop) achter blijft(ven). 

Gebruik
Indien u een kind in de box legt, sluit dan ten allen tijde de grendel op het desbetreffende hekwerk (zie vergrendelingsin-
structie hieronder).  Alleen zo ligt het kind veilig in de box, dit geldt bij een duo-box voor zowel de linker- als de rechterkant.
De AXA grendel als volgt gebruiken: (zie ook rode sticker bij de grendel geplaatst)
Bij het openen van de grendel eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de handgreep verdraaien. In deze volgorde 
(drukken en dan pas draaien) anders kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet on-der de garantie. Als u het zwarte 
knopje met meer dan normale kracht in moet duwen draai dan bij openen de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangege-
ven op de sticker, en volg daarna de hierboven beschreven instructie voor het openen.

Service
Bij een defect, stel het bed dan buiten werking, breng uw collega’s op de hoogte en raadpleeg de dealer. Dit product is vol-
gens de wetgeving getest product waaraan uitsluitend reparaties aan mogen worden uitge-voerd door hiervoor opgeleide 
monteurs. Kids-F B.V. heeft een eigen servicedienst welke te raadplegen is via uw dealer. 

Hoge box Basic-line



Bedieling
Het evacuatiebed deurtje is te openen door middel van de grendel. Doe dit met beleid om een goede duurzaamheid te 
behouden. Indien U met het bed gaat rijden houdt dan rekening met drempels en de ondergrond, anders bestaat de mo-
gelijkheid dat de wielen beschadigd raken. Het bed is mogelijk voorzien van 4 handvaten aan voor en achterzijde welke 
geschikt zijn voor een volwassenen om het bed te duwen en eventueel op te tillen over drempels en andere obstakels.
Zet het bed ten aller tijde op de remmen (welke zich aan de deurzijde bevinden) zo wordt voorkomen dat kinderen het bed 
als speelobject gebruiken.

Zorg ervoor dat bij de plaatsing onder een stapelbed ten aller tijde het bed met het deurtje naar voren toe geplaatst wordt, 
het bed behoort geheel in de nis geschoven te worden en beide remmen dienen vast te staan. Alleen zo is het bovenste 
hekwerk goed te bedienen. (Voor de bediening van het stapelbed zie gebruiksaanwijzing stapelbed)

Indien U een kind achterlaat in het bed, sluit dan ten allen tijde het deurtje en de grendel, alleen op deze manier biedt het 
bed de hoogst mogelijke veiligheid het voor het kind. Alleen zo ligt het kind veilig in bed. Als U het bed niet gebruikt willen 
wij U met klem vragen het deurtje te sluiten en vergrendelen zodat het bed niet als een speelobject gebruikt kan worden.
Deze bedden zijn uitgevoerd met AXA raamgrendels, het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door de fabrikant te 
gebruiken anders kan er schade aan dit hoogwaardige product ontstaan, waardoor het zijn veiligheidsfunctie mogelijk niet 
meer geheel kan vervullen.

Gebruik
Het evacuatiebed kan worden gebruikt om bij calamiteiten een aantal kinderen tegelijk naar een veilige plek te vervoeren. 
Dit evacuatiebed is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Service
Indien er tussentijd iets kapot gaat, stel het evacuatie bed dan buiten werking, breng uw collega’s op de hoogte en 
raadpleeg de dealer of ons als fabrikant. Mocht er door het gebruik van een defect bed een ongeval van welke aard
ontstaan dan is Kids-F B.V. niet aansprakelijk.

Kids-F B.V. heeft een eigen service dienst welke te raadplegen is via uw dealer of direct op 026-4436440, zorg dat u Uw 
klantnummer (van uw dealer) paraat hebt als u van onze service gebruik wenst te maken. 

Evacuatie bed Gold-line



Bedieling
Het evacuatiebed deurtje is te openen door middel van de grendel. Doe dit met beleid om een goede duurzaamheid te 
behouden. Indien U met het bed gaat rijden houdt dan rekening met drempels en de ondergrond, anders bestaat de mo-
gelijkheid dat de wielen beschadigd raken. Het bed is mogelijk voorzien van 4 handvaten aan voor en achterzijde welke 
geschikt zijn voor een volwassenen om het bed te duwen en eventueel op te tillen over drempels en andere obstakels.
Zet het bed ten aller tijde op de remmen (welke zich aan de deurzijde bevinden) zo wordt voorkomen dat kinderen het bed 
als speelobject gebruiken.

Zorg ervoor dat bij de plaatsing onder een stapelbed ten aller tijde het bed met het deurtje naar voren toe geplaatst wordt, 
het bed behoort geheel in de nis geschoven te worden en beide remmen dienen vast te staan. Alleen zo is het bovenste 
hekwerk goed te bedienen. (Voor de bediening van het stapelbed zie gebruiksaanwijzing stapelbed)

Indien U een kind achterlaat in het bed, sluit dan ten allen tijde het deurtje en de grendel, alleen op deze manier biedt het 
bed de hoogst mogelijke veiligheid het voor het kind. Alleen zo ligt het kind veilig in bed. Als U het bed niet gebruikt willen 
wij U met klem vragen het deurtje te sluiten en vergrendelen zodat het bed niet als een speelobject gebruikt kan worden.
Deze bedden zijn uitgevoerd met AXA raamgrendels, het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door de fabrikant te 
gebruiken anders kan er schade aan dit hoogwaardige product ontstaan, waardoor het zijn veiligheidsfunctie mogelijk niet 
meer geheel kan vervullen.

Gebruik
Het evacuatiebed kan worden gebruikt om bij calamiteiten een aantal kinderen tegelijk naar een veilige plek te vervoeren. 
Dit evacuatiebed is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Service
Indien er tussentijd iets kapot gaat, stel het evacuatie bed dan buiten werking, breng uw collega’s op de hoogte en 
raadpleeg de dealer of ons als fabrikant. Mocht er door het gebruik van een defect bed een ongeval van welke aard
ontstaan dan is Kids-F B.V. niet aansprakelijk.

Kids-F B.V. heeft een eigen service dienst welke te raadplegen is via uw dealer of direct op 026-4436440, zorg dat u Uw 
klantnummer (van uw dealer) paraat hebt als u van onze service gebruik wenst te maken. 

Evacuatie bed Basic-line


