Vejledning

Stativ til slyngevugge

Hvad medfølger?
1 stk. topsamling m. træplade i valnød
6 stk. samlingsrør
3 stk. samlingsrør med bundafslutning
Stativet er designet til at kunne bære en slyngevugge eller en slyngevugge
med vuggemotor. Der må maksimalt hænge 15 kg i stativet.

Samling
Stativet er nemt at samle og du behøver ikke værktøj.
1) Start med at samle benene. Hvert ben samles af 3 rør, hvoraf det nederste rør skal have en ”fod”. Sørg for at rørene er skruet tæt sammen.
2) Du kan nu skrue de 3 ben fast på topsamlingen. Sørg for at hvert ben er
skruet helt fast i topsamlingen.
3) Juster ”fødderne”, så de vender væk fra
stativet og står solidt på gulvet. Sørg for at
benene på stativet er trukket så langt fra
hinanden som muligt.
4) Du kan nu hænge din slyngevugge og
evt. slyngevuggemotor på stativet, se
næste afsnit.
OBS! stativet skal stå solidt på gulvet,
før du hægter din slyngevugge på.
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Montering af slyngevugge
Slyngevuggens fjeder hænges i stativets krog med en karabinhage. Brug
ikke kæde over hverken fjeder eller slyngevugge.

Montering af slyngevuggemotor
Stativet er specielt udviklet og højt nok til at have
både en slyngevugge og en slyngevuggemotor
hængende samtidig.
Du hægter først vuggemotoren på stativets krog
via en karabinhage.
Herefter monteres fjederen og slyngevuggen
under motoren ved hjælp af endnu en
karabinhage.
Begge karabinhager skal hænges med den
smalle ende ind mod motoren. Check at
karabinhagerne er låst ordentligt fast.
Sørg for at motorens strømforsyning er
ført væk fra slyngevuggen og stativet.

OBS! Det er vigtigt at du ikke bruger flere karabinhager end
nødvendigt i din opsætning, for at sikre at motoren vugger stabilt.
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Transport
Stativet kan nemt skilles fra hinanden og medbringes på farten. Afmonter
slyngevugge og andre ting der hænger i krogens udtag, og læg derefter
stativet ned på siden. Du kan nu skrue stativet fra hinanden og transportere det.
OBS! Flyt aldrig på stativet mens din baby ligger i slyngevuggen.
Vaskeanvisninger
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