Gebruiksaanwijzing en installatie-instructie
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons babyhuisje. Wij wensen u veel plezier toe met het gebruik van
dit product. Lees voor het gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg ze gedetailleerd op
om ervan verzekerd te zijn dat de veiligheidseigenschappen van het babyhuisje niet in gevaar worden
gebracht.
Let op: Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht.
Team BABYHUISJE.nl
Oudeweg 7
9628 CA Siddeburen
info@babyhuisje.nl
Model aanduiding
Buitenbed / BB04
Doel gebruik
Het gecertificeerde babyhuisje (buitenbed) is geschikt voor zowel professioneel gebruik in de
kinderopvang als particulier gebruik. Dit babyhuisje is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar.
Het babyhuisje is gecertificeerd en voldoet aan de aller strengste eisen
Dit babyhuisje voldoet aan de Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen
(+ Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang, EP 149 v4). En is
gecertificeerd door het Keurmerkinstituut.
Aan de volgende eisen is voldaan:
Warenwetbesluit Kinderbedden en –boxen EP 149 v4
Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang
EN 71-3
NEN-EN 716-1
Algemeen
WAARSCHUWING: Het babyhuisje is bedoeld om in te slapen en is dus geen speelhuisje.
WAARSCHUWING: Laat de baby niet zonder toezicht voordat u zich verzekerd bent dat de
uitvalbeveiliging is vergrendeld. Hou altijd een oogje in het zeil.
WAARSCHUWING: Gebruik het babyhuisje niet met baby’s/kleine kinderen die dusdanig kunnen
bewegen zodat zij zelfstandig uit het babyhuisje kunnen vallen of uit het babyhuisje kunnen.
WAARSCHUWING: Laat de baby niet alleen in het babyhuisje als de deurtjes geopend zijn in
verband met uitvalgevaar.
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Aanwijzing voor montage en demontage
De babyhuisjes worden voor aflevering of bij aflevering voor u als klant gemonteerd. Het bed heeft een
dermate specifieke opbouw, dat montage en demontage, alleen uitgevoerd mag worden door monteurs
aangewezen door BABYHUISJE.nl. Indien door uzelf of anderen dan hiervoor genoemd tot montage of
demontage wordt overgegaan vervalt alle aansprakelijkheid van BABYHUISJE.nl. Mocht het babyhuisje
niet gemonteerd zijn, neemt u dan contact met ons op via ons telefoonnummer.
WAARSCHUWING: alle onderdelen moeten stevig worden bevestigd, schroeven
e.d. mogen niet los zitten, omdat het kind anders klem kan raken met lichaamsdelen of
onderdelen van de kleding, zoals touwtjes, snoeren, linten waardoor risico op wurging ontstaat.
WAARSCHUWING: Als er tussentijd iets kapot of los gaat, stel het babyhuisje 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 babyhuisje een ongeval van welke aard dan ook ontstaan, dan is BABYHUISJE.nl niet
aansprakelijk.
Plaatsingsinstructie
WAARSCHUWING: Plaats het babyhuisje altijd op een vlakke ondergrond en in de luwte. Bij
voorkeur met de achterzijde tegen een muur en/of schutting.
WAARSCHUWING: Gebruik het babyhuisje niet bij windkracht 4 of hoger of bij volle zon. Zorg
ervoor dat er geen direct zonlicht, regen, sneeuw of hagel in het babyhuisje komt. Plaatst u dan het
babyhuisje veilig onderdak. Als u de babyhuisjes (tijdelijk) niet gebruikt dient het babyhuisje op een
beschutte plaats of binnen gestald te worden. Dit zal de duurzaamheid aanzienlijk vergroten.
WAARSCHUWING: alle onderdelen moeten stevig worden bevestigd, schroeven
e.d. mogen niet los zitten, omdat het kind anders klem kan raken met lichaamsdelen of
onderdelen van de kleding, zoals touwtjes, snoeren, linten waardoor risico op wurging ontstaat.
WAARSCHUWING: Plaats het babyhuisje niet naast een koord van een zonwering of gordijn.
WAARSCHUWING: Plaats het babyhuisje vanwege brandgevaar nooit bij open vuur of bij andere
hittebronnen, zoals radiatoren, straalkachels, gasvlammen ect.
Voorwerpen in het bed
WAARSCHUWING: Zet geen (reis)wieg, (wip)stoel of vergelijk producten in het bed.
WAARSCHUWING: Gebruik geen kussenachtige bekleding, zoals kussens of stootranden van zacht
materiaal.
WAARSCHUWING: Plaats geen stickers aan de binnenzijde van het babyhuisje.
WAARSCHUWING: Leg geen voorwerpen in het babyhuisje die kunnen dienen als
opstapmogelijkheid om uit het bed te klimmen, of die gevaar opleveren voor verstikking of wurging.
WAARSCHUWING: Bevestig geen koorden aan het babyhuisje. Dit kan verstikkingsgevaar
opleveren.
Slapen
WAARSCHUWING: Leg de baby niet op de buik te slapen in verband met de risico van wiegendood.
Matras
Neem na gebruik het matras mee, zodat deze niet vochtig wordt.
Gebruik een hoeslaken voor om het matras.
Er is een markering aangebracht aan de binnenzijde van het babyhuisje om de maximale
matrashoogte aan te duiden.
WAARSCHUWING: Stapel geen matrassen, gebruik niet meer dan 1 matras in het babyhuisje.
WAARSCHUWING: Gebruik een goed stevig, vlak en passend matras.
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WAARSCHUWING: Gebruik altijd een sluitend matras. Het matras mag maximaal twee centimeter
korter en smaller zijn dan de interne afmetingen (110 * 60 centimeter). Het matras kan kort
opgemaakt
worden.
Advieshoogte
matras
8
centimeter.
Bij < 8 centimeter moet voorkomen worden dat de baby onder het matras kan komen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen matrialen die niet ademen, in verband met ventilatie en
verstikkingsgevaar.
NB. BABYHUISJE.nl heeft speciale, waterafstotende, maar toch ademende matrassen. Met afneembare
hoes door handige rits aan de zijkant. Doordat het matras waterafstotend is hoeft u niet bang te zijn
voor vocht of schimmelvorming.
WAARSCHUWING:Het matras droog bewaren indien deze niet wordt gebruikt. Laat het matras niet
in het babyhuisje achter.
Beddengoed
De baby kan ieder jaargetijde buiten slapen.
WAARSCHUWING: Hou rekening met het weer in verband met oververhitting en onderkoeling van
de baby. Pas de kleding van de baby hier zodanig op aan.
WAARSCHUWING: Voor kinderen tot twee jaar geen dekbedden gebruiken.
WAARSCHUWING: Gebruik een slaapzak of maak het bed kort op voor kinderen tot twee jaar.
WAARSCHUWING: De slaapzak droog bewaren indien deze niet wordt gebruikt. Laat deze niet in het
babyhuisje achter.
Onderhoud om de duurzaamheid te vergroten
Let op: hout is een natuurproduct en werkt daardoor altijd een beetje.
BABYHUISJE.nl stelt zich niet aansprakelijk hiervoor. Wij adviseren om het babyhuisje dagelijks schoon
te maken met warm water, beschut te plaatsen in de luwte en bij (tijdelijk) niet gebruik te stallen op
een beschutte plaats of binnen.
Dagelijks
Maak het babyhuisje voor gebruik van binnen en buiten schoon met warm water ter voorkoming
van schimmelvorming. Ook de onderste plaat.
Neem textiel zoals matras, beddengoed en slaapzak mee naar binnen. Laat deze ’s nachts niet in
het babyhuisje achter.
Sluiten en vergrendelen van de deuren en sloten, indien het babyhuisje niet gebruikt wordt, zo
voorkomt u tevens dat kinderen in de bedden gaan spelen.
Maandelijks
Controle op werking van de beweegbare delen, eventueel inspuiten geleiding en
beweegbare delen van grendels met teflonspray. Eventuele lakbeschadigingen
herstellen.
Controle op schimmelvorming.
Jaarlijks bij koop
Algehele controle op de beweegbare delen en totale constructie, onderdelen mogen
niet los gaan zitten of overmatige speling vertonen.
Scharnieren, wielen en sloten inspuiten met teflonspray.
Voorzie alle houten panelen van een laag NanoCoacting. De NanoCoacting voorziet het hout van een
extra beschermende laag, waardoor water minder vat krijgt op het hout. Het water glijdt gemakkelijker
van het babyhuisje af, waardoor schimmel op de lange termijn wordt voorkomen. De kindvriendelijke
NanoCoating vergroot de duurzaamheid van het babyhuisje en is speciaal te bestellen via
www.babyhuisje.nl.
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