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

Vugge
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Tillykke med dit nye

Moonboon produkt
Moonboons Vugge er designet til brug sammen med Moonboons fjeder og 
vuggemotorsystem. Vuggen kan bruges med eller uden motor efter behov. 

Med Vuggen følger der en Fjeder til Vugge og Tvillingeslyngevugge. Denne 
fjeder kan benyttes fra barnet vejer 3 kg. 

For at opnå en sikker brug skal Vuggen påmonteres med den medfølgende 
Fjeder og monteres i én af følgende ophæng: Moonboons Stativ 2.0, Loft
ophæng eller Karmbeslag. 

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

Benyt ikke systemer eller tredjeparts produkter, der ikke er tiltænkt eller  
designet til Vuggen.



3Brugermanual
Moonboon slyngevugge

3Brugermanual
Vugge

3Brugermanual
Vugge

3

moonboon.dk/pages/videoer

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

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

Scan QRkoden ovenfor med din smartphone eller gå til 
følgende link for at se instruktionsvideoerne: 

Instruktionsvideoer

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 Vuggen.

ADVARSEL
Anvendelse af yderligere genstande i produktet kan 
medføre kvælningsfare.

ADVARSEL 
Anvend ikke produktet tæt på produkter der kan komme 
i karambolage med produktet under brug.

ADVARSEL
Brug ikke produktet i nærheden af produkter, der kan 
medføre kvælningsfarer eller strangulering, fx snore, 
ledninger, gardinsnore m.m. 

ADVARSEL
Anvend ikke mere end én madras i produktet ad gangen.



4Brugermanual
Moonboon slyngevugge

4Brugermanual
Vugge

Dette medfølger

Quiltet vuggebetræk i harlekindesign i lærred af økologisk bomuld

Rustfri stålramme

Madras i økologisk bomuld og økologisk kapok

Justerbare vuggestropper

Træbund af masonit med vævet betræk i økologisk bomuld

Supportbånd til bundplade

Karabinhage

Fjeder til Vugge og Tvillingeslyngevugge med sikkerhedsstrop 
og sviwelsnap (til børn som vejer 312 kg)

Fjederbetræk

2 x Plastdele
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Vi anbefaler at benytte Moonboons 
Loftophæng, der er specielt udviklet 
til ophængning i lofter. Bruges andre 
anordninger til ophængning, såsom 
en krog, er det vigtigt, at de er i rust
frit stål uden belægning. Det samme 
gælder, hvis du benytter en kæde af 
metal.

Stativ
 
Brug kun Moonboons Stativ 2.0 der er specielt udviklet og dimensioneret til 
ophæng af Vuggen. Sørg for, at stativet står solidt på gulvet, og at dit gulv 
ikke hælder. 

Læs din brugermanual til stativet grundigt. 

Karmbeslag
 
Det er muligt at montere Vuggen 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 maks. være 25 cm i  
bredden.

• Karmbeslaget skal hæfte sikkert på begge sider af væggen. 
• Der må ikke være trukket elledninger ovenpå karmen. 

Læs din brugermanual til karmbeslaget grundigt.

Loftophæng

Vælger du at montere Vuggen i en krog i loftet, anbefaler vi altid, at du 
bruger Moonboons Loftophæng, hvor der både medfølger en rustfri loft
krog og ophængsstrop i bomuld og nylon. Bruges en anden krog skal du 
sikre, at krogen er stærk nok til at bære Vuggen 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, så du 
undgår at monteringen ikke holder. 

Hvis du er i tvivl, bør du spørge personalet i det nærmeste byggemarked 
om vejledning. 

Monteringsmetoder

Placér de tre ben så langt fra hinanden 
som muligt for at opnå størst mulig 
balance i opsætningen og give mest 
plads til Vuggen. Placér ikke benene 
længere fra hinanden end 130 cm. 

Vuggen kan enten monteres med Moonboons Stativ 2.0, Loftophæng eller 
Karmbeslag. Lige meget hvordan du vælger at montere Vuggen, bør du 
placere den et sted, hvor det ikke trækker, med minimum 1 meters afstand til 
nærmeste væg, møbler og lignende. Se desuden afsnittet om HØJDE.

Bemærk

Bemærk

Skub aldrig Vuggen frem og tilbage 
eller fra side til side, og brug den ikke 
som en gynge. 

Bemærk
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Samling, ophæng

Monter først dit ophæng; Stativ 2.0, Karmbeslag eller Loftophæng. Hvis 
du bruger vuggemotor, hænges denne på først, jf. motorens bruger
manual. 

Herefter sætter du betræk på din Fjeder. Bind betrækket fast med en 
sløjfe i toppen og bunden, og stræk Fjederen ud ved at hive i hver side 
for at fordele betrækket ordentligt omkring Fjederen. 

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

Hæng derefter Fjederen på dit ophæng i den medfølgende karabin
hage. Bemærk, at Fjederens swivelsnap skal vende nedad, jf. illustra
tionen til højre. 
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Tjek, at du har modtaget alle løsdele, inden du går i gang.

Find supportbånd til bundpladen samt den rustfri stålramme. Træk support
båndet over den rustfri stålrammes smalle led, så supportbåndet er uden 
om stålrammen. Båndet vil være en del længere end rammen.

Placer båndet på midten af stålrammen. Se illustration nedenfor. 

Læg stålrammen med supportbåndet fra dig. 
 

Åben Vuggens betræk ved at lyne lynlåsen helt op og åbne velcroluknin
gen. Placer stålrammen med supportbånd i Vuggens betræk, således at 
den ligger i Vuggens bund.

Juster supportbåndet, så det er placeret midt på stålrammen. Lyn lynlås til, 
og luk velcrobånd.

Samling, Vugge

2

1

Placer træbunden i bunden af Vuggen, så den ligger plant. Placer derefter 
Vuggens kapokmadras oven på træbunden.

Monter nu de justerbare vuggestropper på stålrammen. Før stropper 
gennem vuggebetrækkets monteringshuller. Monteringshullerne er placeret 
i vuggebetrækkets hjørner. Før vuggestropperne nedenom rammen og op 
igennem monteringshullet igen. Sørg for, at stropperne føres ens ind i mon
teringshullerne og rundt om rammen for at opnå et ens udtryk hele vejen 
rundt.

Vi anbefaler, at spændet placeres på ydersiden af stroppen, så spændets 
anker er på indersiden. Det er en smagssag og er helt op til jer.        

Spænd de justerbare vuggestropper til rammen ved at knappe spændernes 
anker til stroppernes nederste knaphul.

Fortsættes på næste side...

21
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Stålramme

Supportbånd
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Påmonter fjederen til vuggestroppernes rustfri metalring. Monter fjederen til 
Vuggemotoren, hvis motoren haves. Eller hæng Vuggen med fjeder direkte 
op i ophænget (Stativ 2.0, Karmbeslag eller Loftophæng). Sørg for, at 
Moonboonlogoet på vuggebetrækkets yderside vender fremad. Juster 
vuggestropperne, så de er centreret i monteringshullerne.

Tilpas højden på Vuggen ved at justere længden på vuggestropperne. Vi 
anbefaler, at Vuggen bruges i de laveste huller altid. De øvre knaphuller 
tillader justering af Vuggen, så den er vandret. Prøv dig frem, til du finder 
den indstilling, der passer dig bedst.

OBS. Ved brug af Vuggemotor, spænd da motorwiren til en valgfri vugge
strop.

Nu er Vuggen klar til at blive testet. Læs afsnittet  HØJDE.

Samling, Vugge
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Læg barnet i midten af Vuggen.

Barnets hoved skal være placeret, så fødderne vender imod Moon
boonlogoet.

Hvis du oplever, at Vuggen hælder mere imod hovedet eller fødderne, så 
juster vuggestropperne ved at vælge et andet knaphul.

Benyttes Vuggen, efter at barnet kan vende sig ved egen kraft, skal bar
net være under opsyn, for at undgå at barnet skubber sig ude over kant
en og falder ud af vuggen.

Barnets placering

Højde

Det er vigtigt, at Vuggen ikke har kontakt med gulvet, når den vugger. 
Inden du tager Vuggen i brug, skal du derfor først lave to tests, som sikrer, 
at Vuggen ikke har kontakt med gulvet. 

Test 1 - Uden barn i Vuggen

Monter Vuggen 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) stop
per den i at blive længere. Når fjederen er strakt helt ud, skal der være 
frigang mellem bunden af Vuggen og gulvet. 

Læg barnet i Vuggen og udfører samme test som før: Du strækker fjeder
en, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper den i at blive 
længere. 

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

Test 2 - Med barn i Vuggen

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

Bemærk
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Hvorfor skal jeg bruge en Vugge?

Nogle nyfødte har et rigtig godt sovehjerte, men mange småbørn har 
perioder, hvor det kan være svært for dem finde ro eller sove – og det er 
i perioder som disse, at Vuggen kan komme dig til gavn. Den gyngende 
bevægelse 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 Vuggen?

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

Hvorfor følger der plastdele med til min Vugge?

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

Moonboon har på denne baggrund udviklet et specifikt loftophæng, det 
kan benyttes til ophæng i lofter af beton og træ. Dertil har Moonboon 
udviklet plastdele til Moonboons fjeder og vuggemotorsystem 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 
QRkoden for at se listen.

moonboon.dk/pages/FAQ

Flere spørgsmål?
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Vaskeanvisninger

Vuggebetræk
 
For at vaske betrækket skal stropperne tages af stålrammen og træbunden, 
og kapokmadrassen fjernes. Vask vuggebetrækket ved 40 grader i vaske
maskinen.

Under vask kan betrækket trække sig lidt sammen. Sørg derfor for at strække 
betrækket tilbage til dets oprindelige form, mens det er vådt. Stryg betræk
ket, mens det stadig er vådt, for at eliminere krøller.

Undgå kemisk rens. Brug ikke blegemiddel. Tør kun på tørrestativ og ikke i 
tørretumbler.

Rustfri Stålramme
 
Den aftagelige stålramme i rustfrit stål kan tørres af med en fugtig klud.

Justerbare vuggestropper

Stroppe med anker og ring i rustfrit stål skal vaskes i hånden, da metaldelene 
ikke tåler vask i vaskemaskine. Vi fraråder maskinvask, da metalringen og de 
stålfri spænder kan skade din vaskemaskine.

Madrassen
 
Kapokmadrassen må ikke vaskes. Men kapokfibrene har godt af, at du lufter 
madrassen udendørs cirka en gang om måneden, hvorved dens naturlige 
egenskaber genoprettes. Hvis I har et barn der nemt får det varmt, anbefaler 
vi at lufte madrassen oftere, da kapok så vidt muligt skal holdes tørt.

Betræk til bundplade
 
For at vaske betrækket til bundpladen skal det fjernes fra bundpladen. Vask 
betrækket ved 40 grader i vaskemaskinen.

Under vask kan betrækket trække sig lidt sammen. Sørg derfor for at strække 
betrækket tilbage til dets oprindelige form, mens det er vådt. Stryg betræk
ket, mens det stadig er vådt, for at eliminere krøller.

Undgå kemisk rens. Brug ikke blegemiddel. Tør kun på tørrestativ og ikke i 
tørretumbler.
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• Efterspænd 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.m.). 

• Småbørn må ikke lege i nærheden af produktet uden 
opsyn. 

• Moonboon anbefaler kun at anvende originalt 
Moonboontilbehør til Vuggen. 

• Vær opmærksom på brandfare, som kan opstå ved 
anvendelse af cigaretter, åben ild og andre kilder, der 
udvikler stærk varme (såsom 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 Vuggen 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 Vuggen. 

• 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 spænder med ankermontering er 
ført korrekt igennem knaphullerne, og at Vuggen sidder 
ordentligt monteret, hver gang du bruger Vuggen. 

• Vi anbefaler, at du altid er i nærheden af Vuggen, når 
dit barn ligger i den. Det gælder både i dagtimerne og 
om natten. Du skal sikre dig, at Vuggen aldrig har kontakt 
med gulvet, når den vugger. Læs afsnittet om HØJDE. 

• Fjederen, der følger med Vuggen, er beregnet til børn 
med en vægt på op til 12 kg. Hvis der er behov for det, 
kan der tilkøbes en Fjeder + til Vuggen og Tvillingeslynge-
vuggen, der kan benyttes til en vægt på 1220 kg. Hvis 
disse vægtgrænser overskrides, fraskriver Moonboon sig 
ansvaret for brugen af Vuggen og fjedrene. 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 vuggen.

• Vuggen må aldrig bruges som legetøj, gynge eller 
lignende. Det er især vigtigt, at der ikke svinges eller 
leges med Vuggen, mens dit barn ligger i den. Sørg for, 
at folk i nærheden – især børn – er opmærksomme på, 
hvornår dit barn befinder sig i Vuggen. 

• Er der synlige skader eller slid på stof eller met
aldelene, skal du undlade at benytte Vuggen, før skaden 
er udbedret.

Sikkerhedstjekliste

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

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

Bemærk
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