Bruksanvisning

Hängvagga
Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
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Viktig information
VARNING
Använd inte denna produkt utan att ha läst bruksanvisningen först.
VARNING
Sluta använda produkten så snart barnet kan sitta, ligga på knä,
vända sig, dra sig själv upp eller klättra ur hängvaggan.
VARNING
Användning av ytterligare föremål i produkten kan orsaka
kvävningsrisk.
VARNING
Använd inte produkten i närheten av andra produkter som kan
orsaka risk för kvävning eller strypning, t.ex. sladdar, trådar, gardinsnören, et.c.
VARNING
Använd inte mer än en madrass i produkten.

Instruktionsvideo
Moonboon har tagit fram en katalog med instruktionsvideor
som snabbt och enkelt visar dig hur du anordnar och monterar
din Moonboon-produkt.
Instruktionsvideorna är ett komplement till bruksanvisningen.
Det är viktigt att du också läser bruksanvisningen.

Scanna QR-koden ovan med din smartphone eller gå till
följande länk för att se instruktionsvideorna:
moonboon.se/pages/videoer
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Det här medföljer
1 stk. hängvagga i 100% ekologisk bomull
1 stk. madrass i 100% kapok med omslag av 100% ekologisk bomull
1 stk. tvärpinne i valnötsträ
1 stk. fjäder med swivelsnap, säkerhetsrem och fjäderöverdrag
1 stk. karbinhake
2 stk. plastdelar att montera på hängvaggans metallupphängning
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Monteringsmetoder
Hängvaggan kan antingen monteras med en krok i taket, i ett karmbeslag/dörrklämma eller i ett stativ. Oavsett hur du väljer att montera hängvaggan bör du placera den på en plats där det inte drar, med minst
1 meters avstånd till närmaste vägg, möbler eller liknande. Se även
avsnittet HÖJD.
Krok i taket
Om du väljer att montera hängvaggan i en krok i taket, se då till att
kroken är tillräckligt stark för att kunna bära både hängvaggan och barnet. Vi rekommenderar att du använder Moonboons monteringskit med
takupphängning för hängvaggan som innehåller både en rostfri takkrok
och en upphängningsrem i bomull och nylon.

Observera!

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

När du har hittat ett bra ställe att hänga upp vaggan på, måste du se undersöka takets material så att du kan välja rätt expanderplugg och krok
för att undvika stoftnedfall från taket.
Om du är osäker, be personalen på närmaste byggvaruhus att vägleda
dig.
Karmbeslag/dörrklämma
Det är möjligt att montera hängvaggan i ett karmbeslag så att den kan hänga i en dörrkarm. Vi rekommenderar användning av Moonboons karmbeslag, som klarar en belastning på upp till 15 kg.
• Dörrkarmen du monterar karmbeslaget på kan vara max 25 cm bred
• Karmbeslaget måste fästas ordentligt på båda sidor av väggen
• Det får inte gå några el-ledningar ovanpå karmen
Läs din bruksanvisning för karmbeslag/dörrklämma noga.
Stativ
Använd endast ett stativ som är särskilt utformat för upphängning av en hängvagga. Se till att stativet står stadigt på golvet och att ditt golv inte lutar.
Läs bruksanvisningen för stativet grundligt.

Observera!

Knuffa eller skjutsa aldrig hängväggan
fram och tillbaka, från sida till sida eller
på annat sätt bruka den som en gunga
medan den hänger i stativet.
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Anordning
1

2

Montera först din upphängning: krok i taket, karmbeslag eller stativ. Om
du använder en vaggmotor ska du först hänga på den, se din bruksanvisning för motorn.
Därefter sätter du överdraget på fjädern. Knyt överdraget med en rosett
upptill och nedtill och sträck ut fjädern genom att dra i varje sida för att
fördela överdraget ordentligt och jämnt omkring fjädern.
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3

Till din hängvagga medföljer 2 plastdelar. Plastdelarna förhindrar att
metalldelarna på din hängvagga gnider mot varandra. Innan du hänger
upp hängvaggan måste plastdelarna fästas i swivelsnap och hängvaggans metallring, jfr. bilden till höger. Se till att det säger “klick” när du
fäster plastdelarna.
Häng sedan fjädern på din upphängningsanordning i den medföjande
karbinhaken. Observera att fjädrens swivelsnap ska vändas nedåt, se
bilden.
Fortsätter på nästa sida..
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Anordning
4

Det finns två bindningsband på vardera sida av metallringen i toppen av
vaggan. Banden ska bindas fast på metallringen med en rosett på båda
sidor.
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Montera nu hängvaggans tvärpinne. I varje ände av tvärpinnen lossas
snören från ett av hålen. Tvärpinnen fixeras nu på hängvaggan så att den
sitter vågrätt.
Därefter förs de lösa ändarna av snörena tillbaka genom tvärpinnens hål
och snörena knyts runt både tvärpinnen och tyget.
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Hängvaggan är nu klar att användas. Innan du placerar ditt barn i hängvaggan för första gången, se över säkerhetschecklistan och se till att alla
punkter är uppfyllda.
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Höjd
Det är viktigt att hängvaggan inte har kontakt med golvet när den vaggar. Innan du använder hängvaggan måste du därför först göra två tester
som säkerställer att hängvaggan inte har kontakt med golvet.
Test 1) Utan barn i vaggan
Montera hängvaggan enligt instruktionerna och dra i fjädern så att den
är så utsträckt som möjligt. Det vill säga, att du drar i fjädern tills du kan
känna att säkerhetsremmen (nylonremmen inuti fjädern) hindrar fjädern
från att bli längre. När fjädern är helt utdragen måste det finnas utrymme
mellan botten av hängvaggan och golvet.
Test 2) Med barn i vaggan
Nu lägger du barnet i hängvaggan och utför samma test som tidigare:
Du sträcker fjädern tills du kan känna att säkerhetsremmen hindrar den
från att bli längre.
Det måste återigen finnas fritt utrymme mellan botten av hängvaggan
och golvet.

Observera!

Följ den här vägledningen och utför
testerna regelbundet i takt med att
ditt barn växer och blir tyngre. Detta
säkerställer att hängvaggan aldrig
kommer i kontakt med golvet.

Barnets placering
Placera barnet i mitten av hängvaggan så att huvudet är något upphöjt i
förhållande till fotänden.
Barnets huvud ska vara placerat på motsatt sida av den sida där knapparna sitter. Om du har ett större barn, ska barnet placeras så nära
anordningen i huvudänden som möjligt.
Se till att tvärpinnen är placerad vågrätt, då det är den som håller formen
på hängvaggan.

Observera!

Det är viktigt att se till att täcken, filtar,
lindor eller liknande aldrig placeras
över bebisens huvud.
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Säkerhetschecklista
Läs igenom säkerhetslistan nedanför noggrant. När du checkat av allt på listan och allt är i sin ordning kan du börja
använda din hängvagga. Ha det så trevligt!
- Spänn åt alla monteringsdelar ordentligt och var särskilt uppmärksam på alla lösa komponenter, som kan
fastna på delar av kroppen eller kläderna och därmed
orsaka kvävningsrisk (inklusive sladdar, knappar, et.c.)

- Tvärpinnen ska monteras vågrätt och så nära en helt
horisontell position som möjligt. Det är viktigt att du knyter
banden på hängvaggan runt om både tvärpinnen och
tyget så att tvärpinnen fixeras.

- Låt inte små barn leka nära produkten utan uppsikt.

- Vi rekommenderar att du alltid befinner dig i närheten av hängvaggan när ditt barn ligger i den. Det gäller
både dagtid och nattetid. Du måste se till att hängvaggan aldrig kommer i kontakt med golvet när den vaggar.
Läs avsnittet om höjd.

- Moonboon rekommenderar endast att du använder
den ursprungliga Moonboon-kapokmadrassen i Moonboons hängvagga. Används en annan madrass får
höjden på madrassen inte överstiga 80 mm.
- Var medveten om brandrisken som kan uppstå om du
har cigaretter, öppen låga eller andra källor som genererar stark värme, till exempel infravärme eller gasuppvärmda enheter et.c. i närheten av produkten.
- ANVÄND INTE produkten om vissa delar saknas eller
om produkten är skadad eller trasig. Kontakta Moonboon för nya originalkomponenter. BYT ALDRIG ut originaldelar mot andra komponenter.
- Montera endast hängvaggan med dess originaldelar
och - upphängning. Använd inte alternativa delar och
upphängningar. Kontrollera att karbinhakarna är låsta
och sitter korrekt varje gång du använder hängvaggan.
- Använd alltid de medföljande plastdelarna för att
undvika slitage på hängvaggans metalldelar.
- Kontrollera att säkerhetsremmen är korrekt monterad
på fjädern. Remmen går genom fjädern och ska monteras på “ögonen” i varje ände av fjädern.
- Kontrollera att de totalt 4 tygsnörena på hängvaggan
och tvärpinnen är korrekt bundna och sitter fast ordentligt
varje gång du använder hängvaggan.
- Kontrollera att knapparna är ordentligt stängda och
sitter fast i tyget varje gång du använder hängvaggan.

- Hängvaggan och fjädern kan bära max 15 kg. Om
denna viktgräns överskrids frånsäger sig Moonboon
ansvaret för användningen av hängvaggan och fjädern.
Detta gäller även när ditt barn är tillräckligt stort för att
kunna sitta upp: här måste du själv avgöra om det fortfarande är säkert att använda hängvaggan.
- Hängvaggan får aldrig användas som leksak, gunga
eller liknande. Det är särskilt viktigt att inte svinga eller
leka med hängvaggan medan ditt barn ligger i den. Se
till att alla människor i närheten – särskilt barn – är medvetna om när ditt barn är i hängvaggan.
- Om det finns synliga skador eller slitage på tyget eller
metalldelarna ska du inte använda hängvaggan förrän
skadan har åtgärdats.

Observera!
Se till att regelbundet kontrollera att
hängvaggan och din upphängning
uppfyller alla punkter.
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Frågor och svar
Varför bör jag använda en hängvagga?
Vissa barn är riktiga sjusovare. Men det kan ibland uppstå perioder då
det kan vara svårt för de små att komma till ro – och det är under dessa
perioder som hängvaggan kan komma till nytta för dig och ditt barn. De
gungande rörelserna påminner barnet om tiden i livmodern och det kan
kännas extra säkert för barnet att gungas. Det får de små att hänge sig
åt sömnen.
Hur mycket kan barnet sova i hängvaggan?
Som utgångspunkt kan din bebis sova i hängvaggan så mycket som behövs, men alla barn är olika. Om du är osäker på om du använder vaggan för mycket rekommenderar vi att du pratar med din barnläkare om
barnets sömnmönster och behov.
Kan bebisen sova i hängvaggan på natten?
Moonboon vägleder alltid i enlighet med danska Socialstyrelsen, men
just nu finns det inga specifika rekommendationer angående användningen av hängvaggor. Därför rekommenderar vi dig att följa din magkänsla.
Din bebis kan mycket väl sova i hängvaggan om natten, men kom ihåg
att den inte ska ersätta en riktig säng. Barnet ska också kunna sova på
en fast madrass. Det är viktigt att barnet inte sover i hängvaggan utan
uppsikt om barnet är tillräckligt stort för att kunna vända på sig. Var också
medveten om att barnet ska kunna vrida huvudet fritt så att det inte pressas ner mot bröstet.
Vi rekommenderar att du tar kontakt med din barnläkare, som är utbildad
i att utgå från din specifika situation om du har några frågor om din bebis
och hängvagga.
Hvorfor følger der plastdele med til min slyngevugge?
Sikkerhedsstyrelsen i Danmark 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.

Fler frågor?

Moonboon har besvarat dessa
och många andra frågor online.
Klicka på länken nedan eller scanna
QR-koden för att se listan.

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.

moonboon.se/pages/FAQ
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Tvättanvisningar
Hängvaggan
Hängvaggan kan tvättas för hand i 40 grader. Vi rekommenderar inte
maskintvätt, eftersom hängvaggans metallring kan skada din tvättmaskin
och hängvagga.

Madrassen
Kapokmadrassens fibrer mår bra av att du luftar madrassen utomhus cirka en
gång i månaden, men den tål ej tvätt.
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