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Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og 
opbevar manualen til fremtidig brug. 

Slyngevugge
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Tillykke med dit nye

Moonboon-produkt 

Moonboons Slyngevugge er designet til brug sammen med Vuggemotor-
system. Slyngevuggen kan bruges med eller uden motor efter behov.  

For at opnå en sikker brug skal Slyngevuggen monteres med den medføl-
gende Fjeder og monteres i én af følgende ophæng: Moonboons Stativ 2.0, 
Loftophæng eller Karmbeslag.  

Følg brugermanualen grundigt for at sikre, at Slyngevuggen samles korrekt 
og monteres korrekt.  

Benyt ikke systemer eller tredjeparts produkter, der ikke er tiltænkt eller de-
signet til Slyngevuggen. 
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Vigtig Information

ADVARSEL 
Anvend ikke dette produkt uden at læse brugermanu-
alen først.

ADVARSEL 
Stop med at bruge produktet så snart barnet kan sidde, ligge 
på knæ, kan trække sig selv op, er i stand til  at vende sig 
selv eller kan kravle ud af slyngevuggen.

ADVARSEL
Anvendelse af yderligere genstande i produktet kan 
medføre kvælningsfare.

ADVARSEL
Anvend ikke produktet tæt på andre produkter, som kan 
medføre kvælningsfarer eller strangulering f.eks. snore, 
ledninger, gardinsnore, m.fl.

ADVARSEL
Anvend ikke mere end én madras i produktet, og aldrig 
tykkere end originalmadrassen.

moonboon.dk/pages/videoer

Moonboon har produceret et katalog af instruktionsvideoer, 
som nemt og hurtigt viser dig, hvordan du samler og monterer 
dit Moonboon produkt. 

Instruktionsvideoerne er kun et supplement til brugermanu-
alen. Det er vigtigt, at du også læser brugermanualen. 

Scan QR-koden ovenfor med din smartphone eller gå til 
følgende link for at se instruktionsvideoerne: 

Instruktionsvideoer
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Dette medfølger

Slyngevugge i 100% økologisk bomuld

Kapokmadras

Tværpind

Fjeder med swivelsnap, sikkerhedsstrop

Fjeder-cover

Karabinhage med plastdele

2 stk. plastdele til montering på slyngevuggens metaldele
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Du må aldrig skubbe slyngevuggen 
frem og tilbage, fra side til side eller 
på anden måde bruge den som en 
gynge, mens den hænger i stativet!

Monteringsmetoder

Det er vigtigt, at du finder en krog i 
rustfrit stål uden belægning, som f.eks. 
Moonboons Loftophæng. Det samme 
gælder, hvis du benytter en kæde af 
metal.

Slyngevuggen kan enten monteres med en krog i loftet, i karmbeslag eller 
i stativ. Lige meget hvordan du vælger at montere slyngevuggen, bør du 
placere den et sted, hvor det ikke trækker. Se desuden afsnittet om HØJDE.

Loftophæng
 
Hvis du vælger at montere slyngevuggen i en krog i loftet, skal du sikre, at 
krogen er stærk nok til at bære slyngevuggen og barnet. Vi anbefaler at du 
bruger Moonboons Loftophæng til Slyngevugge, hvor der både medfølger 
en rustfri loftkrog og ophængsstrop i bomuld og nylon.

Når du har fundet et godt sted at hænge slyngevuggen, skal du undersøge 
loftets materiale, så du kan vælge den rette rawlplug og krog, så du undgår 
nedfald fra loftet.

Karmbeslag
 
Det er muligt at montere slyngevuggen i et karmbeslag, så den kan hænge i 
en dørkarm. Vi anbefaler brug af Moonboons karmbeslag, der kan klare en 
belastning på op til 15 kg. 

•  Dørkarmen du monterer karmbeslaget på, må max. være 25 cm i bred-
den.

•  Karmbeslaget skal hæftes sikkert på begge sider af væggen.
•  Der må ikke være trukket el-ledninger ovenpå karmen.

Læs din brugermanual til karmbeslaget grundigt.
Hvis du er i tvivl, bør du spørge personalet i det nærmeste byggemarked om 
vejledning.

Stativ

Brug kun et stativ specielt udviklet til ophæng af en slyngevugge. Sørg for, at 
stativet står solidt på gulvet, og at dit gulv ikke hælder.

Læs din brugermanual til stativet grundigt.

Bemærk

Bemærk
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Samling, Fjeder

Monter først dit ophæng - krog i loft, karmbeslag eller stativ. Hvis du 
bruger vuggemotor, hænges denne på først, jf. din motor brugermanual.

Herefter sætter du cover på din fjeder. Bind coveret fast med en sløjfe 
i toppen og bunden, og stræk fjederen ud ved at hive i hver side for at 
fordele coveret ordentligt omkring fjederen.

Til din slyngevugge medfølger der 2 plastdele.  Det er vigtigt 
du benytter plastdelene for at undgå metal mod metal i din 
opsætning. Før du hænger slyngevuggen op, skal plast- 
delene sættes på swivelsnap og slyngevuggens metalring, jf. billedet til 
højre. Sørg for at det siger “klik”, når du sætter plastdelen fast på metal-
ringen.

Hæng derefter fjederen på dit ophæng i den medfølgende karabinhage. 
Bemærk at fjederens swivelsnap skal vende nedad, jf. illustrationen til 
højre.
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Der er to bindebånd på hver side af metalringen i toppen af vuggen. 
Båndene skal bindes fast på metalringen med en sløjfe på begge sider.

Nu monteres slyngevuggens tværpind. I hver ende af tværpinden løsnes 
snoren fra et af hullerne. Tværpinden fikseres nu på slyngevuggen, så den 
sidder i vatter.

Herefter føres de løse ender af snoren tilbage igennem tværpindens 
huller, og snoren bindes rundt om både tværpinden og stoffet.

Slyngevuggen er nu klar til brug. Før du placerer dit barn i slyngevuggen 
første gang, bør du læse afsnittet om HØJDE og sørge for, at alle punkter i 
SIKKERHEDSTJEKLISTEN er opfyldt.

Samling, Slyngevugge
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Læg barnet i midten af slyngevuggen så hovedet er hævet en smule i 
forhold til fodenden.

Barnets hoved skal være placeret i den ende, der er modsat knapperne. 
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.

Barnets Placering

Højde

Det er vigtigt at slyngevuggen ikke har kontakt med gulvet, når den vug-
ger. Inden du tager slyngevuggen i brug, skal du derfor først lave to test 
som sikrer, at slyngevuggen ikke har kontakt med gulvet.

Test 1- Uden barn i vuggen

Monter slyngevuggen som anvist og træk i fjederen, så den strækkes så 
lang som overhovedet muligt. Det vil sige, at du trækker i fjederen, ind-
til du kan mærke, at sikkerhedsstroppen (nylonstroppen inde i fjederen) 
stopper den i at blive længere.

Når fjederen er strakt helt ud, skal der være frigang mellem bunden af 
slyngevuggen og gulvet. 

Test 2 - Med barn i vuggen

Nu lægger du barnet i slyngevuggen og udfører samme test som før: Du 
strækker fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper 
den i at blive længere.

Der skal igen være frigang mellem bunden af slyngevuggen og gulvet.

Det er vigtigt at sørge for, at dyner, 
tæpper, svøb eller lignende aldrig 
placeres over babys hoved. Dyner, 
tæpper, svøb eller lignende bør 
være stoppet ind under babys arme 
og kun gå baby til brystet.

Bemærk

Følg denne vejledning og test 
jævnligt i takt med, at dit barn vokser 
og bliver tungere. Således sikrer du 
dig, at slyngevuggen aldrig kommer 
i kontakt med gulvet.

Bemærk
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Vaskeanvisninger

Slyngevuggen
 
Slyngevuggen kan vaskes i hånden ved 40 grader. Vi fraråder maskin-
vask, da slyngevuggens metalring kan skade din vaskemaskine og  
slyngevugge.

Madrassen

Kapokmadrassens fibre har godt af, at du lufter madrassen udendørs cirka 
en gang om måneden, men den tåler ikke vask.
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Hvorfor skal jeg bruge en slyngevugge?

Nogle nyfødte har et rigtig godt sovehjerte, men der kan opstå perioder, 
hvor det kan være svært for de små at finde ro – og det er perioder som 
disse, hvor slyngevuggen kan komme dig til gavn. Den gyngende bev-
ægelse minder barnet om tiden i mors mave, og det kan føles ekstra trygt 
for barnet, at blive vugget. Det får de mindste til at overgive sig til søvnen.

Hvor meget må baby sove i slyngevuggen?

Som udgangspunkt må din baby sove i slyngevuggen lige så meget, der 
er behov for, men alle børn forskellige. Bliver du i tvivl, om du bruger slyn-
gevuggen for meget, anbefaler vi, at du taler med din sundhedsplejerske 
om babys søvnmønster- og behov.

Må min baby sove i slyngevuggen om natten?

Moonboon vejleder altid i henhold til Sundhedsstyrelsen, men lige nu 
er der ingen specifikke anbefalinger omkring brugen af slyngevugge. 
Derfor råder vi dig til at følge din mavefornemmelse.

Din baby kan godt sove i slyngevuggen om natten, men husk, at den ikke 
skal erstatte en rigtig seng. Baby skal også have mulighed for at sove 
på en fast madras. Det er vigtigt, baby ikke sover i slyngevuggen uden 
opsyn, hvis barnet er stort nok til at vende sig selv. Vær også opmærksom 
på, at baby skal kunne vende hovedet frit, så det ikke presses ned mod 
brystet.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din sundhedsplejerske, som er uddan-
net til tage udgangspunkt i jeres situation, hvis du har specifikke spørg-
smål til din baby og slyngevugge.

Hvorfor følger der plastdele med til min slyngevugge?

Sikkerhedsstyrelsen har i august 2021 gjort opmærksom på, at der har 
været tilfælde, hvor børn har fået metalsplinter i øjnene på baggrund 
af uegnede metalkroge brugt til ophæng til sansegynger, fuglereder og 
slyngevugger.

Moonboon forhandler ikke metalkroge, men har på baggrund af denne 
nye udmelding udviklet plastdele til hele Moonboons ophæng for helt at 
undgå metal mod metal i ophænget.

Spørgsmål og Svar

Moonboon har besvaret disse 
og mange flere spørgsmål online. 
Klik på linket nedenfor eller scan 
QR-koden for at se listen.

moonboon.dk/pages/FAQ

Flere spørgsmål?
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• Spænd alle montagedele omhyggeligt og vær specielt 
opmærksom på alle løse komponenter, som kan fange dele 
af kroppen eller tøj og dermed medføre risiko for kvælning 
(herunder snore, knapper, m.fl.).

• Små børn må ikke lege i nærheden af produktet uden 
opsyn.

• Moonboon anbefaler kun at anvende den originale 
Moonboon kapokmadras i Moonboon slyngevuggen. 
Anvendes en alternativ madras må tykkelsen  af 
madrassen ikke overstige 80 mm.

• Vær opmærksom på brandfare, som kan opstå ved 
anvendelse af cigaretter, åben ild og andre kilder, 
der udvikler stærk varme (som elektriske, infrarøde og 
gas-varme enheder) i nærheden af produktet.

• ANVEND IKKE produktet hvis nogle dele mangler, 
eller hvis produktet er beskadiget eller ødelagt. Kontakt 
Moonboon vedrørende nye originale komponenter. 
ERSTAT ALDRIG originale dele med andre komponenter.

• Monter kun slyngevuggen ved brug af dens originale 
dele og ophæng. Undlad at gøre brug af alternative dele 
og ophæng.

• Tjek at karabinhagen er låst og sidder korrekt, hver 
gang du bruger slyngevuggen.

• Benyt altid de medfølgende plastdele.
  
• Tjek at sikkerhedsstroppen er monteret korrekt på 
fjederen. Stroppen går igennem fjederen og skal være 
monteret på ”øjerne” i hver ende af fjederen.

• Tjek at de i alt 4 stofstropper på slyngevuggen og 
tværpinden er bundet korrekt og sidder ordentligt fast, 
hver gang du bruger slyngevuggen.

• Tjek at knapperne er korrekt lukkede og sidder fast i 
stoffet, hver gang du bruger slyngevuggen.

 

• 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.

• Moonboon fraråder enhver brug af Slyngevuggen 
så snart dit barn kan vende sig eller kan sætte sig op 
ved egen kraft. Vælger du at fortsætte brugen at Slynge-
vuggen efter dit barn kan vende sig eller sætte sig op, 
skal dit barn være under konstant overvågning ved brug. 
Moonboon fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af 
Slyngevuggen i dette tilfælde.  

• 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 opmærk-
somme 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. 

Sikkerhedstjekliste

Læs sikkerhedslisten nedenfor grundigt igennem. Når listen er gennemtjekket og i orden, kan du tage din slyngevugge 
i brug. Rigtig god fornøjelse! 

Sørg for løbende at tjekke at 
din slyngevugge og dit ophæng 
opfylder alle punkterne. 

Bemærk
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