Brugermanual

Slyngevugge

Følg disse instruktioner og gennemgå sikkerhedstjeklisten, inden slyngevuggen tages i brug

Brugermanual og sikkerhedsvejledning
Moonboon slyngevugge
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Hvad medfølger?
1 stk. slyngevugge i 100% økologisk bomuld
1 stk. madras i 100% kapok med betræk af 100% økologisk bomuld.
1 stk. tværpind i valnøddetræ
1 stk. fjeder med sviwelsnap, sikkerhedsstrop og bomuldsdække
50 cm kæde
2 stk. sikkerhedskarabiner

Montering i hjemmet
Slyngevuggen kan enten monteres på et karmbeslag eller hænges op på en krog i
loftet. Når du skal udvælge et sted i huset, så start med at finde et sted, hvor det ikke
trækker. Sørg også for, at der er minimum 1 meter til nærmeste væg, diverse møbler
og lignende.

Krog i loft
Hvis du vælger at montere slyngevuggen i en krog i loftet, skal du sikre dig, at krogen er stærk nok til at bære slyngevuggen og barnet. Når du har fundet et godt sted
at hænge vuggen, skal du undersøge loftets materiale, så du kan vælge den rette
rawlplug og krog. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge personalet i det nærmeste
byggemarked om vejledning.

Karmbeslag
Udover montering i krog er det også muligt at montere slyngevuggen i et karmbeslag, som kan hænge i en dørkarm. Karmbeslaget kan klare en belastning på 15 kg.
Ved montering anbringes klemmen over en dørkarm med en maksimal bredde på 25
cm. Karmbeslaget skal hæftes på begge sider af væggen over dørkarmen.

OBS! Det er vigtigt at sikre, at dørkarmen sidder fast,
og at der ikke er trukket el-ledninger oven på karmen.
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Hvor kan slyngevuggen ellers monteres?
Slyngevuggen vejer cirka 1 kg. og fylder ikke meget. Den er derfor nem at medbringe
på besøg hos familie og venner, i haver og parker, på ferier eller hvor du ellers ønsker,
at dit barn skal få den samme trygge søvn som derhjemme.
Brug den medfølgende kæde til at vikle omkring en stabil og forsvarlig bjælke, gren
eller lignede. Benyt karabinerne til at sikre begge ender, før du monterer fjederen og
slyngevuggen.

Når du skal samle slyngevuggen
Der er syet en metalring ind i stoffet på slyngevuggen. Metalringen hæftes på fjederens swivelsnap, hvorefter toppen af fjederen hæftes på kædens karabinhage.
Der er to bindebånd på hver side af metalringen i toppen af vuggen. Bindebåndene
skal bindes med en sløjfe på begge sider af metalringen
Herefter finder du de to bindebånd på vuggens stofsider og fikserer tværpinden ved
at binde slyngevuggens bånd, så de både er bundet rundt om pinden og stoffet.
Du kan justere tværpinden til en vandret position ved at trække i stoffet, som sidder i
spalterne på tværpinden. Positionen sikres gennem vægten af din baby, når han/hun
placeres i slyngevuggen.

OBS! Før du placerer dit barn i slyngevuggen første gang, bør du gennemgå sikkerhedstjeklisten og sørge for, at alle punkter er opfyldt.
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Barnets placering i slyngevuggen
Læg barnet i midten af slyngevuggen, så hovedet er hævet en smule i forhold til fodenden. Hvis du har et større barn, skal barnet placeres så tæt på samlingen i hovedenden som muligt. Sørg for, at tværpinden er placeret vandret, da denne holder
formen på slyngevuggen.
Ønsker du at give dit barn ekstra varme, kan du anbringe et lille tæppe eller et svøb
i slyngevuggen. Det er vigtigt at sørge for, at tæppe, svøb og lignende aldrig placeres
over barnets hoved.

Højde
Når du har samlet og monteret slyngevuggen, skal du justere højden på slyngevuggen.
Du skal altid sikre dig, at slyngevuggen ikke har kontakt med gulvet, når den vugger.
Inden du tager slyngevuggen i brug, skal du først lave en test uden dit barn i slyngevuggen og herefter en test med barnet.

Test uden barn i slyngevuggen
Montér slyngevuggen og vuggemotoren som anvist og træk i fjederen, så den strækkes så lang som overhovedet muligt. Det vil sige, at du trækker i fjederen, indtil du
kan mærke, at sikkerhedsstroppen (nylonstroppen inde i fjederen) stopper den i at
blive længere. Når fjederen er strakt helt ud, skal der være mindst 5 cm. frigang mellem bunden af slyngevuggen og gulvet.

Test med barn i slyngevuggen
Nu lægger du barnet i slyngevuggen og udfører samme test som beskrevet ovenfor:
Du strækker fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper den i at
blive længere. Der skal igen være mindst 5 cm. frigang mellem bunden af slyngevuggen og gulvet.
Ved at følge denne vejledning og teste jævnligt i takt med, at dit barn bliver tungere,
sikrer du dig, at slyngevuggen aldrig kommer i kontakt med gulvet.
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OBS! Når dit barn er stort nok til at kunne sætte sig op eller
kravle ud af slyngevuggen, må du ikke lade dit barn være i
slyngevuggen uden opsyn.

Sikkerhedstjekliste
• Montér kun slyngevuggen ved brug af dens
originale dele og ophæng. Undlad at gøre brug
af alternative dele og ophæng. Sikkerhedskarabinerne skal være låst korrekt. Tjek at karabinhagerne er låst og sidder korrekt hver gang
du bruger slyngevuggen.
• Tjek, at sikkerhedsstroppen er monteret korrekt på fjederen. Stroppen går igennem fjederen og skal være monteret på ”øjerne” i hver
ende af fjederen.
• Tværpinden skal monteres vandret eller så
tæt på vandret position som muligt. Det er vigtigt, at du binder båndende på slyngevuggen
rundt om både tværpind og stof, så tværpinden er fikseret.
• Vi anbefaler, at du altid er i nærheden af slyngevuggen, når dit barn ligger i den. Det gælder
både i dagtimerne og om natten.
• Du skal sikre dig, at slyngevuggen aldrig
har kontakt med gulvet, når den vugger. Læs
afsnittet om højde.

• Slyngevuggen og fjederen kan maksimalt
bære 15 kg. Ved overskridelse af denne vægtgrænse fraskriver Moonboon sig ansvaret for
brugen af slyngevuggen og fjederen. Dette gør
sig også gældende, når dit barn er stort nok til
at kunne sætte sig op; her må du selv afgøre,
om det fortsat er forsvarligt at anvende slyngevuggen.
• Kan dit barn selv vende sig og dreje om på
maven, anbefales det ikke længere at bruge
slyngevuggen.
• Slyngevuggen må aldrig bruges som legetøj,
gynge eller lignende. Det er især vigtigt, at der
ikke svinges eller leges med slyngevuggen,
mens dit barn ligger i den. Sørg for, at folk i
nærheden - især børn - er opmærksomme på,
hvornår dit barn befinder sig i slyngevuggen.
• Er der synlige skader eller slid på stof eller
metaldelene, skal du undlade at benytte slyngevuggen, før skaden er udbedret.

Når ovenstående liste er tjekket og i orden, kan du tage din vuggemotor i brug.
Rigtig god fornøjelse!
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Vaskeanvisninger
Slyngevuggen
Slyngevuggen kan vaskes i hånden ved 40 grader. Vi fraråder maskinvask, da slyngevuggens metalring kan skade din vaskemaskine.

Madras
Kapokmadrassens fibre har godt af, at du lufter madrassen udendørs cirka en gang
om måneden, men den tåler ikke vask.

https://www.moonboon.dk/videoer/
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