
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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KAWA Q
kiinnityslevy

Malli: KAWAQ

Asennusohje 
Timkid-lastenhoitopöytä 

As
en

nu
sk

or
ke

us
 la

tti
as

ta
 p

oh
ja

an
 o

n 
13

50
 m

m
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Content:
1x completely assembled nappy wallchanger
1x wall hanging plate
1x changing mat (inside the wallchanger)
4x security screws (2 pcs M8x16, 2pcs M6x25
2x Allen keys

KAWAmidi & KAWAQ

Timkid assembly 
instructions for: 

Wall hanging plate 
and changing mat.

Carrying out assembly:
• Drill the holes for the wall plate.
• The installation wall must be even and we

recommend using a professional for the instal-
lation work.

• As there are many different walls (timber,
concrete, clay etc.) it is important that you use
correct dowel for your wall.

• We recommend a working height of 950 mm
(floor to open changing flap).

• Hang the wallchanger onto the wall hanging
plate and fix it with the four security screws.

Please note!
• Please check the tightness of all assembled

parts regularly.

• Please avoid direct heat near the changing 
table (as electric heaters or gas-fried ovens).

• Recommend for children up to 15 Kg (maximum  
weight 50 Kg).

• Additional parts or replacement parts are 
available through Novosan online store: 
novosan.fi or from our customer service: email 
asiakaspalvelu@novosan.fi, tel 09-4789 2231

• Cleaning instructions for wood and laminate 
surfaces and the changing mat: wipe damp, 
possibly using standard disinfectant.

• WARNING! Please do not use the wallchanger if 
any part is broken or missing.

• WARNING! Your child may never be allowed to 
lie on the changing table unobserved.

• NOTE! Used in public area a daily check is 
recommended.

Note! Please retain this information for 
future reference. Read carefully.

Our products are TÜV tested and  
GS certified in Germany (safety and 
quality testing).

KAWAQ

KAWAmidi
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KAWAmidi 

Timkid assembly 
instructions for: 

We never compromise on quality.

KAWAmidi

Mounting plate 
drilling pattern
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From the floor to the fixing holes 1570 mm
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Timkid assembly 
instructions for: 

We never compromise on quality.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 28.9. 
Version: 03/2020
Original version Timkid GmbH

KAWA Q

KAWAQ

Mounting plate 
drilling pattern
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From the floor to the fixing holes 1350 mm
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