Användarmanual

Hängvagga

Följ instruktionerna och gå igenom listan med säkerhetspunkter innan
du använder hängvaggan

Bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner
Moonboon hängvagga
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Vad ingår?
1 st. hängvagga i 100 % ekologisk bomull
1 st. madrass i 100 % kapok med överdrag av 100 % ekologisk bomull
1 st. tvärpinne i valnötsträ
1 st. fjäder med vridbar karbinhake, säkerhetsrem samt bomullsöverdrag
50 cm kedja
2 st. säkerhetskarbinhakar

Montering i hemmet
Hängvaggan kan antingen monteras i en dörrklämma eller hängas upp i en takkrok.
När det är dags att välja ut ett ställe i bostaden där du vill att hängvaggan ska hängas
upp, väljer du fördelaktligen ett ställe där det inte drar så mycket. Se även till att det
är minst 1 meter till väggar eller liknande.

Med takkrok
Om du väljer att montera hängvaggan i en krok i taket, så måste du först försäkra dig
om att kroken är stark nog för att bära upp både hängvaggan och barnet. När du har
hittat ett bra ställe att hänga vaggan på, så ska du även ta reda på vad taket är gjort
av, så att du kan välja rätt plugg och rätt krok. Det är viktigt att du väljer en krok som
inte slits ut med tiden och som inte släpper ifrån material. Om du är osäker kan du
be personalen på ett byggvaruhus om hjälp och låta dem leta upp de produkter som
du behöver.

Med dörrklämma
Förutom att hänga upp vaggan i en krok i taket, så kan du även välja att hänga den i
en dörrklämma som fästs runt en dörrkarm. Dörrklämman håller för en belastning
på 15 kg. Innan du fäster hängvaggan i själva dörrklämman, så ska du fästa klämman runt en dörrkarm vars bredd får vara maximalt 25 cm. Dörrklämman ska fästas
runt dörrkarmen, på båda sidorna av väggen.

OBS! Det är viktigt att du kontrollerar att dörrklämman sitter fast
ordentligt. Du måste även se till att det inte är några elkablar dragna
ovanpå dörrkarmen.
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När du ska ta ner hängvaggan
Hängvaggan väger ca. 1 kg och tar inte upp mycket plats. Därför är den enkel att
ta med när du exempelvis hälsar på släkt och vänner. Du kan även hänga upp den i
parker eller i trädgårdar, ta med den på semestern eller hänga upp den på andra ställen där du vill att ditt barn ska kunna sova lika lugnt och tryggt som hemma.
När du ska hänga upp vaggan är det viktigt att du har en bjälke, gren eller liknande
som är stabil och tillräckligt stark. Använd sedan den medföljande kedjan och dra
den runt det du ska hänga upp hängvaggan i och lås sedan ihop båda ändarna med
säkerhetskarbinhaken. Därefter kan du montera på fjädern och hängvaggan.

När du ska hänga upp hängvaggan
I hängvaggans tyg finns en insydd metallring. Denna metallring fäster du i fjäderns
roterande karbinhake. Därefter fäster du den övre delen av fjädern i kedjans karbinhake.
På vardera sida om metallringen, som sitter längst upp på vaggan, sitter två remmar.
Remmarna ska fästas med en ögla på båda sidor av metallringen.
Därefter letar du upp de två remmarna som sitter på vaggans tygsidor. Du fixerar
sedan tvärpinnen, genom att knyta fast remmarna på så sätt att de både är knutna
runt tvärpinnen samt tyget.
Du kan justera tvärpinnen till en vågrät position, genom att dra i tyget som omger
tvärpinnen. Tvärpinnens läge kommer sedan att låsas fast med hjälp av din bebis
vikt, när hon eller han läggs ner i hängvaggan.

OBS! Innan du placerar ditt barn i hängvaggan för första gången, så
rekommenderar vi att du går igenom säkerhetsinstruktionerna och
ser till att samtliga punkter är uppfyllda.

Barnets placering i hängvaggan
Lägg barnet i mitten av hängvaggan, så att huvudet ligger en aning högre upp i förhållande till fötterna. Om ditt barn är lite större, så ska de placeras så nära huvudänden
som möjligt. Se till att tvärpinnen är vågrät placerad, eftersom det är den som håller
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formen på hängvaggan.
Vill du ge ditt barn lite extra värme kan du lägga över en liten filt eller ett täcke i
hängvaggan. Det är då viktigt att filten, täcket eller liknande inte täcker barnets
huvud.

Höjd
När du har vikt ut och monterat hängvaggan, så ska du även justera dess höjd.
Du ska alltid försäkra dig om att hängvaggan inte får kontakt med golvet när den
gungar.
Du ska börja med att göra ett test utan ditt barn i hängvaggan och därefter ett test
med barnet i hängvaggan.

Test utan barn i hängvaggan
Montera hängvaggan enligt instruktionerna och dra därefter i fjädern, så att den
sträcks ut så långt det överhuvudtaget är möjligt. Det innebär att du ska dra i fjädern
tills du märker att säkerhetsremmen (den nylonrem som är monterad inuti fjädern)
gör så att fjädern inte går att dra ut mer. När fjädern är helt utsträckt ska det vara 5
cm avstånd mellan botten på hängvaggan och golvet.

Test med barn i hängvaggan
När du lägger barnet i hängvaggan utför du samma test som är beskrivet ovan. Du
dra ut fjädern tills du känner att säkerhetsremmen hindrar fjädern från att bli längre. Återigen ska det vara minst 5 cm mellanrum mellan golvet och hängvaggans
botten.
Genom att följa instruktionerna ovan, säkerställer du att hängvaggan aldrig kommer i kontakt med golvet. Du ska dessutom göra om båda testen i takt med att ditt
barn växer och blir tyngre. Gör även testet innan du använder hängvaggan första
gången.

OBS! När ditt barn är så pass gammalt att det kan sätta sig upp själv,
eller krypa ur hängvaggan, så ska du inte låta ditt barn vara i hängvaggan utan att du har den under uppsikt.
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Säkerhetsinstruktioner
•

Montera endast hängvaggan med origi- •
naldelar och originalupphängning. Undvik
att använda alternativa delar och/eller upphängningsmekanismer. Säkerhetskarbinhakarna ska vara korrekt låsta.

•

Kontrollera att säkerhetsremmen är korrekt monterad på fjädern. Remmen löper
genom fjädern och ska vara fastmonterad i öglorna på vardera ände av fjädern.

•

Tvärpinnen ska monteras vågrätt eller så
nära vågrätt som det är möjligt. Det är vik- •
tigt att du snurrar remmarna på hängvaggan runt både tvärpinne och tyget. Detta
för att tvärpinnen ska fixeras ordentligt.

•

Vi rekommenderar att du alltid är i närheten av hängvaggan när ditt barn ligger i den.
Detta gäller dagtid såväl som under natten.

•

Du ska alltid säkerställa att hängvaggan
inte har kontakt med golvet när den gungar.
Se avsnittet gällande höjd

Den maximala vikten som hängvaggan och
fjädern klarar av är 15 kg. Därför rekommenderas det att barn som väger mer än 15
kg inte placeras i hängvaggan. Överskrids
den maximala vikten, så avsäger sig Moonboon ansvaret för användningen av hängvaggan och fjädern. Detta gäller även när
ditt barn är gammalt nog för att själv sätta
sig upp; det är du själv som måste avgöra om
det är säkert att fortsätta använda hängvaggan eller ej.
Kan ditt barn själv vända sig från rygg till
mage, rekommenderar vi att du slutar använda hängvaggan.

•

Hängvaggan ska aldrig användas som gunga, leksak eller liknande. Därför är det viktigt att ingen gungar eller leker med hängvaggan när ditt barn ligger i den. Se till att
de personer som du vistas tillsammans
med, särskilt barn, vet vad som gäller när
ditt barn ligger i hängvaggan.

•

Är det synliga skador eller revor på tyget
eller metalldelarna så ska du inte använda
hängvaggan innan dess att skadorna är åtgärdade.

När du har gått igenom alla punkterna i säkerhetsinstruktionerna kan du börja använda hängvaggan.
Mycket nöje!
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Tvättråd
Hängvaggan
Hängvaggan kan tvättas för hand i 40 grader. Vi rekommenderar att du inte tvättar
hängvaggan i maskin, eftersom metallringen kan skada din tvättmaskin.

Madrass
Kapokmadrassen tål inte tvätt. Madrassens fibrer håller sig fräscha och mår bra
genom att du vädrar madrassen utomhus en gång i månaden.

http://www.moonboon.se/videos/
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