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BUNKKA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
ASENNUS:
Kaappivuode tulee kiinnittää pysyvästi taustan läpi seinään. Vaihtoehtoisesti kaappivuoteet voidaan
kiinnittää myös toisiinsa taustat vastatusten, tämä mahdollistaa kaappivuoteiden asentamisen kaskelle
lattiaa. Tällöin kaappivuoteita tulee kuitenkin olla vähintään kaksi (2) rinnan, eli yhteensä neljän (4)
kaappivuoteen ryhmä jotka ovat myös sivuistaan kiinnitetyt toisiinsa.
Kiinnityksen tukevuus tulee varmistaa niin, että kaappivuode ei voi irrota käytössä.
Valitse eri seinämateriaaleille omat, oikeat kiinnitystavat ja kiinnitystarvikkeet.
Ennen asennusta on seinän suoruus tarkistettava ja mahdolliset epäsuoruudet oikaistava. Mikäli
kaappivuode asennetaan vinoon, vuode ei ehkä toimi kunnolla eivätkä ovet sulkeudu täysin.
Säädä kaappivuode suoraan seinää vasten sivuissa olevien säätöjalkojen avulla (13mm avain) ja kiinnitä
seinään.
Vaihtoehtoisessa tapauksessa säädä kaappivuoteet suoraan, taustat toisiaan vasten sivuissa olevien
säätöjalkojen avulla (13mm avain) ja kiinnitä toisiinsa, myös sivuilla oleviin kaappivuoteisiin vähintään
neljän kaappivuoteen ryhmiin.
Kaappivuoteissa on yksimittainen tausta, joka mahdollistaa kiinnityskohtien valinnan hyvin vapaasti.
Kaappivuode tulee kuitenkin kiinnittää sekä ylä- että alapäästään.
Taustoissa on valmiit reiät, jotka helpottavat asentamista varsinkin silloin kun kaappivuoteet kiinnitetään
toisiinsa.
Asennus viimeistellään säätämällä köysitikkaat kireäksi kiristyshelan avulla (2,5mm kuusiokoloavain).
Kiristys on tehtävä niin että köysi on suora ja samanaikaisesti kumijalat ovat tukevasti lattiassa
kaappivuoteen ollessa käyttöasennossa.
KÄYTTÖ:
Kaappivuodetta avatessa ja sulkiessa käyttäjä seisoo suoraan kaapin edessä.
Kaapin yläosassa oleva turvasalpa estää vuoteen tahattoman avaamisen.
Vuoteen avausmekanismi on kaksivaiheinen, joka estää vuoteen hallitsemattoman putoamisen alaasentoon.
Ota hyvä ote ylävuoteen kahvasta. Vapauta vuoteiden lukitus kääntämällä turvasalpaa taaksepäin ja vedä
vuode auki. Avattaessa hitaasti, vuode yleensä avautuu suoraan käyttöasentoonsa. Jos vuodetta avataan
nopeasti tai se pääsee putoamaan vapaasti, pysähtyy vuoteen avautuminen puoliväliin. Lukkiutuneen
vuoteen saa vapautettua ottamalla toisella kädellä kiinni ylävuoteen ja toisella kädellä alavuoteen kahvasta
ja työntämällä näitä hieman (1-2cm) erilleen toisistaan, jonka jälkeen vuode avautuu käyttöasentoonsa.
Oven puoleisessa lisälaidassa on oven kolkuttamisen estävä lukkosalpa. Paina ovea kevyesti lisälaitaa kohti
ja kierrä salpa lukkoasentoon. Nosta käyntipuolen lisälaita ylös ja lukitse pystyasentoon laidan sisäpinnassa
olevalla salvalla.
Sulkiessasi vuodetta, sido petivaatteet vuoteeseen kuminauhalukoilla. Avaa kolkutuksen estosalpa ja
lisälaidan lukitus ja laske lisälaidat alas. Varmista vielä, että peittojen kuminauhalukot ovat kiinni, eikä
mitään jää kaappivuoteen aisojen/ laitojen väliin estäen vuoteen vapaan liikkumisen. Nivelen väliin jäänyt
esine saattaa jumittaa tai vaurioittaa vuodemekanismia. Ota tukeva ote ylävuoteen kahvasta ja työnnä
vuoteet yläasentoon. Turvasalpa lukitsee vuoteet automaattisesti vasta kun kaappivuode on täysin suljettu.
Nosta vielä lopuksi köysitikkaat vuoteiden välistä alavuoteen eteen.
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HUOLTO:
TAPATURMAVAARA: Kaappivuoteen ja sen kiinnitykseen käytetyt ruuvit on kiristettävä aika ajoin, ettei
mahdollinen käytön aikana auennut ruuvi aiheuta tapaturmavaaraa. Tällöin kaappivuode myös pysyy
tukevana ja kestää kauemmin.
Kaappivuode puhdistetaan pyyhkimällä se mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla liinalla. Tuote ei saa
jäädä märäksi.
Kaappivuoteen jonkun osan mahdollisesti rikkoutuessa on kaappivuode käyttökiellossa, kunnes rikkoutunut
osa on vaihdettu uuteen ja tuote on tarkastettu/ todettu turvalliseksi.
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