SENGEFORHÆNG - Monteringsguide
Produkt/SKU no.: BCur-X-one
Velkommen og tak fordi du valgte at tage del i Marooms universet :-)

Extra forstykke / Sideforhæng
Nature

Denne guide illustrerer hvordan du nemt kan installere Marooms sengeforhæng.
Såfremt at du har brug for yderligere information er vi altid til rådighed.
Sengeforhænget er justerbart og passer derfor til alle træsenge med længde fra 160 til
200 cm.
Ha’ en rigtig dejlig dag, 					
			Marooms
Indhold:
		
		
		
		
		

2 x printet forhæng med dit foretrukne Marooms verden
1 x ensfarvet forhæng til 200 cm sengelængde
2 x ensfarvet sideforhæng
1 x lang snor til forhæng fortil
2 x kortere snore til sideforhæng
7 x skruekroge

		

1 x klips

Extra forstykke / Sideforhæng
Space

Note! det anbefales at bruge en syl og en hammer til at lave pre-huller på din køjeseng,
så skruekrogene nemmere kan drejes i.

Extra forstykke / Sideforhæng
Fairy tale

Denne guide er kun til monteringsbrug.

Vi anbefaler at starte med at sætte et sideforhæng op først,
herefter det andet sideforhæng og slutteligt forhængene fortil.

Farvekombinationer i denne installationsguide er ikke
retvisende, da disse kan være forskellig fra en Marooms’
verden til en anden.

Step 1: Indsæt klipsen i den ende af snoren, hvor der er indsyet en hægte.

Step 2: Træk snorene gennem forhængene.
De korte snore er til sideforhængene.
Den lange snor er til forhængene fortil - enten alle tre forhæng ved 200 cm sengelængde eller blot de to printet forhæng ved kortere ophæng.
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2 x printet forhæng med dit foretrukne Marooms verden
1 x lille ensfarvet forhæng til 200 cm sengelængde
2 x ensfarvet sideforhæng

Step 3:
For nemmere at kunne dreje skruekrogene i, skal der laves
mærkningshuller med en syl og en hammer.

Step 4: Drej skruekrogene helt ind mærkningshuller.

Afmål højden på forhænget og bank de mærkningshuller i
sengen i den ønskede højde.

De røde pile i nedenstående illustration viser, hvor krogene skal
sidde.

Step 5: Sæt snoren fast med hægten i skruekrogen, som
illustreret nedenstående.

Step 6: Ta’ den anden ende af snoren, og lav en lang
variable lykke med en passende afstand fra krogen.
Se illustration.

Step 10: Overskydende snor klippes blot af.
Vi anbefaler en overskydende snorlængde på min. 10 cm
og max. 20 cm.
Step 11: Skru’ den sidste krog fast mellem de to store printet
forhæng.
...”et voila” så er forhænget monteret og klar til brug!

Step 7: Sæt lykken fast i krogen. For at stramme forhænget til et
passende stramt niveau, skal du trække i snorens ende mens du
holder igen på den fastgjorte snor med den anden hånd.

Step 8: Ret forhænget til så det sidder pænt fordelt på snoren.
Step 9: Opsæt de øvrige forhæng op på samme måde.
NB!
Formålet med lykken, er at gøre snoren justerbar, så forhænget
kan tages ned og vaskes, samt at muliggøre at forhænget kan
sidde stramt og pænt.
Efter megen leg kan forhænget hænge. Stram det op ved blot
at trække i snoren igen.

VEDLIGEHOLDELSE:
Snorene er gjort justerbare, så du nemt kan tage forhængene ned.
Skån miljøet og vask kun hvis nødvendigt.
VASKEANVISNING:
Ingen iblødsætning
Vask med vrangen ud
Vask separat de første gange
Vask med lignende farver

Advarsel!
* Dette er ikke et legetøj og er ikke beregnet til børn fra 0-3 år.
* Sengeforhænget skal installeres af en voksen.
* Sengeforhænget må ikke komme i nærheden af ild.
* Skal installeres af en voksen.
* Undgå at hænge produktet i direkte sollys for at opnå langvarig farvemæthed.
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