
Sisältö:
1x valmiiksi kasattu lastenhoitopöytä
1x kiinnityslevy 
1x vaihtoalusta (lastenhoitopöydän sisällä)
4x turvaruuvit (2 kpl M8x16, 2kpl M6x25)
2x kuusiokoloavainta

Mallit: KAWAmidi & KAWAQ

Asennusohje 
Timkid-lastenhoitopöytä 

Kiinnityslevy ja 
hoitoalusta.

Asennusohjeet:
• Asennusseinän tulee olla tasainen ja suosit-

telemme käyttämään asennuksessa alan  
ammattilaista.

• Poraa seinään reiät kiinnityslevyä varten.
• Käytä vain seinämateriaaliin soveltuvaa sei-

nätulppaa, esim. puu, kipsi- tai betoniseinään. 
• Hoitotason työkorkeudeksi suosittelemme 950 

mm (lattiasta avonaiseen hoitotasoon mitat-
tuna).

• Yhdistä lastenhoitopöytä ja kiinnityslevy  
neljällä turvaruuvilla.

Huomioi seuraavat asiat:
• Tarkista säännöllisesti hoitopöydän kunto.
• Tarkista, että hoitopöytä pysyy tiukasti kiinni 

seinässä ja, että osat eivät löysty tai vioitu 
käytössä.

• Vältä suoraa lämpöä hoitopöydän läheisyydes-
sä (esimerkiksi sähkölämmittimet, kaasu-uunit 
ja -hellat).

• Painosuositus enintään 15 kg (maksimikuorma  
50 kg).

• Lisäosat tai varaosat Novosan Oy:n verkko-
kaupasta: novosan.fi sekä asiakaspalvelusta 
sähköpostitse asiakaspalvelu@novosan.fi tai 
puhelimitse 09-4789 2231 

• Puu- ja laminaattipintojen sekä vaihtoalustan 
puhdistusohjeet: pyyhi kostealla, mahdollisesti 
yleisdesinfiointiaineella. 

• VAROITUS! Älä käytä lastenhoitopöytää, jos 
jokin osa on rikki tai puuttuu.

• VAROITUS! Älä jätä lasta yksin hoitopöydälle 
ilman aikuisen valvontaa!

• HUOMIO! Tarkista päivittäin julkiseen tilaan 
asennetun hoitopöydän toimivuus ja kunto. 

Säilytä tiedot asennusta ja huoltoa varten. 
Luethan huolellisesti.

Tuotteemme ovat TÜV-testattuja ja 
GS-sertifioituja Saksassa (turvallisuus ja 
laatutestaus).

Laatuvaatimuksena erinomaisuus. 

KAWAQ

KAWAmidi
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Malli: KAWAmidi 

Asennusohje 
Timkid-lastenhoitopöytä 

kiinnityslevy
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Laatuvaatimuksena erinomaisuus. 
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KAWA Q
kiinnityslevy

Malli: KAWAQ

Asennusohje 
Timkid-lastenhoitopöytä 
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Laatuvaatimuksena erinomaisuus. 
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