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VaggaBruksanvisning

Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara  
den för framtida bruk.

Vagga
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Grattis till din nya

Moonboon-produkt
Moonboons vagga är designad för att användas tillsammans med Moon-
boons fjäder- och vaggmotorsystem. Vaggan kan användas med eller utan 
motor efter behov.

Vaggan levereras med en Fjäder för Vagga och Tvillinghängvagga. Denna 
fjäder kan användas från att barnet väger 3 kg.

För att uppnå säker användning måste vaggan fästas med den medföljande 
fjädern och monteras i någon av följande upphängningar: Moonboons sta-
tiv 2.0, takupphängning eller dörrklämma.

Följ bruksanvisningen noggrannt för att säkerställa att vaggan är korrekt 
monterad och korrekt installerad.

Använd inte system eller tredjepartsprodukter som inte är avsedda eller des-
ignade för vaggan.
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Moonboon har tagit fram en katalog med instruktionsvideor 
som snabbt och enkelt visar hur du sätter ihop och monterar 
din Moonboon-produkt.

Instruktionsvideorna är endast ett komplement till bruksanvis-
ningen. Det är viktigt att du också läser bruksanvisningen.
 

Skanna QR-koden ovan med din smartphone eller gå till 
följande länk för att se instruktionsfilmerna:

moonboon.se/pages/videoklipp

Instruktionsvideo

Viktig information

VARNING
Använd inte denna produkt utan att först ha läst bruks-
anvisningen.

VARNING 
Sluta använda produkten så snart barnet kan sitta själv, 
ligga på knä eller kan klättra ur vaggan.

VARNING
Användning av ytterligare föremål som inte är avsedda 
för produkten kan orsaka kvävningsrisk.

VARNING
Använd inte produkten nära produkter som kan kollidera 
med denna produkt under användning.

VARNING
Använd inte produkten nära produkter som kan orsaka 
kväningsrisk eller strypningsrisk t.ex. sladdar, ledningar, 
gardinsnören, etc.

VARNING
Använd inte mer än en madrass åt gången i produkten.
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Detta medföljer

Quiltat vaggöverdrag

Ram i rostfritt stål

Kapomadrass

Justerbara vaggremmar

Träbotten av masonit 

Stödband för bottenplatta

Karbinhake

Fjäder till vagga och tvillinghängvagga med säkerhetsrem
och swivelsnap (för barn som väger 3-12 kg)

Fjäderöverdrag

2 x plastdelar att montera på vaggans metallupphängning
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Vi rekommenderar att använda 
Moonboons takupphängning, som är 
speciellt utvecklad för upphängning i 
tak. Om andra produkter används för 
upphängning, till exempel en krok, är 
det viktigt att de är av rostfritt stål utan 
beläggning. Detsamma gäller om du 
använder en kedja av metall. 

Stativ
 
Använd endast Moonboons stativ 2.0, som är speciellt utvecklat och dimen-
sionerat för upphängning av vaggan. Se till att stativet står stadigt på golvet 
och att ditt golv inte lutar. 

Läs din bruksanvisning till stativet noggrannt.

Dörrklämma
 
Det är möjligt att montera vaggan i en dörrklämma så att den kan hänga i en 
dörrkarm. Vi rekommenderar användning av Moonboons dörrklämma, som 
klarar en belastning på upp till 20 kg.

• Dörrkarmen, som du monterar dörrklämman på, får vara max 25 cm bred.
• Dörrklämman måste fästas säkert på båda sidor av väggen
• Det får inte vara några elkablar ovanpå karmen. 

Läs din bruksanvisning till dörrklämman noggrannt. 

Takupphängning

Om du väljer att montera vaggan i en krok i taket rekommenderar vi alltid 
att du använder Moonboons Takupphängning, som kommer med en ros-
tfri takkrok och upphängningsrem i bomull och nylon. Om en annan krok 
används måste du se till att kroken är tillräckligt stark för att bära vaggan 
och barnet.

När du hittat ett bra ställe att hängvaggan på, måste du undersöka ma-
terialet i taket så att du kan välja mellan rätt rawlplugg och krok, så att du 
undviker att monteringen inte håller.

Om du är tveksam bör du fråga personalen på närmaste järn- eller byg-
gaffär för vidare vägledning.

Monteringsmetoder 

Placera stativbenen så långt isär som 
möjligt för att uppnå maximal balans 
och ge mest utrymme för Vaggan. 
Placera inte benen längre isär än  
130 cm.

Vuggen kan antingen monteras med Moonboons Stativ 2.0, Takupphäng-
ning eller Dörrklämma. Oavsett hur du väljer att montera vaggan bör du 
placera den på en plats där det inte drar, med minst 1 meters avstånd till 
närmaste vägg, möbler och liknande. Se avsnittet om HÖJD.

Observera!

Observera!

Skjut aldrig vaggan fram och tillbaka 
eller från sida till sida, och använd den 
inte som en gunga.

Observera!
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Montering, Fjäder

Montera först din upphängning: Stativ 2.0, Dörrklämma eller Takupp-
hängning. Om du använder vaggmotor, hänger du på den först. Se din 
bruksanvisning till vaggmotorn för mer information.

Sedan sätter du på överdraget på din fjäder. Knyt överdraget med en 
rosett upptill och nedtill och sträck ut fjädern genom att dra i varje sida 
för att sprida överdraget jämnt runt fjädern.
 
Häng sedan fjädern på din upphängning i den medföljande karbinhak-
en. Observera att fjädernas swivelsnap måste vara vänd nedåt, se bilden 
till höger.

Din vagga kommer med 2 plastdelar. Det är viktigt att du använder 
plastdelarna för att undvika metall mot metall i din uppsättning. Innan 
du hänger upp vaggan ska plastdelarna sättas på swivelsnapen och 
vaggans metallring, se bilden till höger. Se till att det säger “klick” när du 
sätter fast plastdelen på metallringen.
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Kontrollera att du har fått alla lösa delar innan du sätter igång.

Hitta stödbandet till bottenplattan och den rostfria stålramen. Dra stöd-
bandet över den smala fogen på den rostfria ramen så att stödbandet 
ligger runt stålramen. Bandet kommer att vara lite längre än ramen. Placera 
bandet på mitten av stålramen. Se illustrationen nedan.

Lägg ifrån dig stålramen med stödbandet.

Öppna vaggans överdrag genom att dra upp dragkedjan hela vägen och 
öppna kardborrstängningen. Placera stålramen med stödbandet i vaggans 
överdrag så att den ligger i vaggans botten. Justera stödbandet så att det 
är i mitten av stålramen. 

Justera stödbandet så att det är i mitten av stålramen. Stäng blixtlåset och 
förslut kardborröppningen.

Montering, Vaggan

2

1

Placera träbotten i botten av vaggan så att den ligger plant. Placera 
därefter vaggans kapokmadrass ovanpå träbotten.

Montera nu de justerbara vaggremmarna på stålramen. För remmarna 
genom vaggöverdragets monteringshål. Monteringshålen är placerade i 
hörnen på vaggans överdrag. För vaggremmarna under ramen och upp 
genom monteringshålet igen. Se till att remmarna dras jämnt in i monterings-
hålen och runt ramen för att enhetligt utseende hela vägen runt.

Vi rekommenderar att spännet placeras på utsidan av änden, så att spännets 
ankare sitter på insidan. Det är dock en smaksak och helt upp till dig.

Fäst de justerbara vaggremmarna på ramen genom att knäppa fast 
spännenas ankare i det nedre knapphålet på remmarna.

Fortsättning på nästa sida...

21

3

4

Ram i rostfritt 

Stödband för
bottenplatta
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Montera fjädern på vaggremmarnas rostfria metallring. Montera nu fjädern 
på vaggmotorn, om motorn ska användas. Eller häng vaggan med fjäder 
direkt i upphängningen (Stativ 2.0, Dörrklämma eller Takupphängning).

Se till att Moonboon-loggan på utsidan av vaggöverdraget är vänd framåt. 

Justera väggremmarna så att de är centrerade i monteringshålen.

Justera höjden på vaggan genom att justera längden på vaggremmarna. 
Vi rekommenderar att vaggan alltid används i de lägsta hålen. De övre 
knapphålen gör att vaggan kan justeras horisontellt. Pröva dig fram tills du 
hittar den inställning som passar dig bäst.

OBS: Vid användning av vaggmotor, spänn fast metalltråden till en valfri 
vaggrem.

Nu är vaggan redo att testas. Läs avsnittet HÖJD.

6

7
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Placera barnet i mitten av vaggan.

Barnets huvud ska placeras så att fötterna är vända mot Moonboon-log-
gan.

Om du upplever att vaggan lutar mer mot huvudet eller fötterna, justera 
då vaggremmarna genom att välja ett annat knapphål.

Om vaggan används efter att barnet kan vända sig av egen kraft, måste 
barnet vara under uppsikt för att förhindra att barnet trycker sig över 
kanten och faller ur vaggan.

Barnets placering

Höjd

Det är viktigt att vaggan inte kommer i kontakt med golvet när den vag-
gar. Innan du använder vaggan måste du därför först utföra två tester 
som säkerställer att vaggan inte kommer i kontakt med golvet.

Test 1 – Utan barn i vaggan

Montera vaggan enligt anvisningarna och dra i fjädern så att den sträcks 
så långt som möjligt. Det vill säga, att du drar i fjädern tills du känner att 
säkerhetsremmen (nylonremmen inuti fjädern) hindrar den från att sträcka 
sig längre. När fjädern är helt utdragen måste det finnas utrymme mellan 
vaggans botten och golvet.

Test 2 – Med barn i vaggan 

Lägg barnet i vaggan och utför samma test som innan: Du sträcker fjädern 
tills du känner att säkerhetsremmen hindrar den från att bli längre.

Det måste återigen finnas utrymme mellans vaggans botten och golvet.

Följ dessa instruktioner och testa re-
gelbundet, i takt med att ditt barn 
växer och blir tyngre. På så sätt 
säkerställer du att vaggan aldrig 
kommer i kontakt med golvet. 

Observera!
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Varför ska jag använda en vagga?

Vissa nyfödda är riktiga sjusovare, medan många småbarn har perioder 
då det kan vara svårt för dem att komma till ro eller sova – och det är i 
perioder som dessa som vaggan kan komma väl till pass. De vaggande 
rörelserna påminner barnet om tiden i mammans mage, och det kan kän-
nas extra tryggt för barnet att vaggas. Det får de små att överlämna sig 
helt åt sömnen.

Hur mycket kan barnet sova i vaggan?

Som utgångspunkt kan din bebis sova i vaggan 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 vårdgivare om barnets 
sovmönster och sömnbehov.

Varför medföljer plastdelar till min vagga?

I augusti 2021 uppmärksammade den danska säkerhetsmyndigheten 
att det förekommit fall där barn fått metallsplitter i ögonen på grund av 
olämpliga metallkrokar som använts för att hänga upp sensoriska gun-
gor, nätgungor och vaggor.

Moonboon har med anledning av detta tagit fram en specifik takup-
phägning som kan användas för upphängning i tak av betong och trä. 
Dessutom har Moonboon utvecklat plastdelar till Moonboons fjäder och 
vaggmotorsystem för att helt undvika metall mot metall i upphängningen.

Frågor och svar

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

moonboon.se/pages/FAQ

Fler frågor?
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Tvättråd

Vaggöverdrag
 
För att tvätta överdraget måste remmarna tas bort från stålramen och träbot-
ten samt kapokmadrassen. Tvätta vaggans överdrag i 40 grader i tvättmaski-
nen.

Under tvätt kan överdraget krympa något. Se därför till att sträcka tillba-
ka överdraget till sin ursprungliga form medan det är blött. Stryk överdraget 
medan det fortfarande är vått för att eliminera veck.

Undvik kemisk rengöring. Använd ej blekmedel. Torka endast på torkställning 
och inte i torktumlare.

Rostfri stålram
 
Den avtagbara ramen i rostfritt stål kan torkas av med en fuktig trasa.

Justerbara vaggremmar

Remmarna med ankare och ring i rostfritt stål måste tvättas för hand då 
metalldelarna inte tål tvätt i tvättmaskin. Vi rekommenderar inte maskintvätt, 
eftersom metallringen och de stålfria spännena kan skada din tvättmaskin.

Madrassen
 
Kapokmadrassen får inte tvättas. Men kapokfibrerna mår bra av att du 
vädrar madrassen utomhus ungefär en gång i månaden, vilket återställer 
dess naturliga egenskaper. Har du ett barn som lätt blir varmt rekommend-
erar vi att vädra madrassen oftare, då kapok ska hållas torrt så mycket som 
möjligt.

Överdrag till bottenplatta
 
För att tvätta överdraget till bottenplattan måste det tas bort från bottenplat-
tan. Tvätta överdraget i 40 grader i tvättmaskinen.

Under tvätt kan överdraget krympa något. Se därför till att sträcka tillba-
ka överdraget till sin ursprungliga form medan det är blött. Stryk överdraget 
medan det är vått för att eleminera veck.

Undvik kemisk rengöring. Använd ej blekmedel. Torka endast på torkställning 
och inte i torktumlare.
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• Dra åt alla monteringsdelar noggrannt och var särskilt 
uppmärksam på alla lösa komponenter som kan fånga 
upp delar av kropp eller kläder och därmed orsaka 
kvävningsrisk (inklusive snören, knappar, etc.)

• Små barn får inte leka i närheten av produkten utan 
uppsikt.

• Moonboon rekommenderar att du endast använder 
Moonboon-tillbehör i original till vaggan.

• Var uppmärksam på brandrisken som kan uppstå vid 
användning av cigaretter, öppna lågor och andra källor 
som genererar stark värme (som elektriska, infraröda och 
gasuppvärmda enheter) i närheten av produkten.

• ANVÄND INTE produkten om några delar saknas 
eller om produkten är skadad eller trasig. Kontakta istäl-
let Moonboon angående nya komponenter i original. 
ERSÄTT ALDRIG originaldelar med andra komponenter.

• Montera endast vaggan med dess originaldelar och 
orginalupphängning. Använd inte alternativa delar och 
upphängningar.

• Kontrollera att karbinhaken är låst och sitter korrekt 
varje gång du använder vaggan.

• Använd alltid de medföljande plastdelarna.

• Kontrollera att säkerhetsremmen är korrekt monterad 
på fjädern. Remmen går genom fjäderna och ska mon-
teras på “ögonen” i vardera ände av fjädern.

• Kontrollera att de totalt 4 spännena med ankarfästen 
är korrekt dragna genom knapphålen och att vaggan är 
korrekt monterad varje gång du använder vaggan. 

• Vi rekommenderar att du alltid är nära vaggan när ditt 
barn är i den. Det gäller både dagtid och nattetid. Du 
måste se till att vaggan aldrig har kontakt med golvet när 
den vaggar. Läs avsnittet om HÖJD. 
 

• Fjädern som följer med Vaggan är avsedd för barn 
som väger upp till 12 kg. Om det behövs kan en Fjäder+ 
till Vagga och Tvillinghängvagga köpas till för använd-
ning till en vikt på 12-20 kg. Om dessa viktbegräns-
ningar överskrids frånsäger sig Moonboon ansvaret 
för använd ningen av vagga och fjädrarna. Detta gäller 
också när ditt barn är tillräckligt stort för att kunna sätta 
sig upp; här måste du själv avgöra om det fortfarande är 
säkert att använda vagga.

• Vaggan får aldrig användas som leksak, gunga eller 
liknande. Det är särskilt viktigt att vaggan inte svingas 
eller leks med medan ditt barn ligger i den. Se till att 
personer i närheten – särskilt barn – är uppmärksamma 
på när ditt barn är i vaggan.

• Om det finns synliga skador eller slitage på tyget eller 
metalldelarna ska du avstå från att använda vaggan tills 
skadan är åtgärdad.

Säkerhetschecklista

Läs säkerhetschecklistan nedan noggrannt. När listan har kontrollerats och är i ordning kan du använda din vagga. 
Ha det så mysigt!
 

Se till att regelbundet kontrollera 
att din vagga och din upphängning 
uppfyller alla punkter.

Observera!
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