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

Karmbeslag
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Karmbeslaget er designet til at kunne bære en Moonboon Slyngevug
ge, Tvillinge slyngevugge eller Vugge med eller uden Vuggemotor i en 
dørkarm.

Ved montering anbringes klemmen over en dørkarm og hæftes på begge 
sider af væggen over dørkarmen.

Dørkarmen, som du monterer karmbeslaget på, må maksimalt være 25 
cm bred. 

Der må maksimalt hænge 20 kg i karmbeslaget.

Karmbeslaget bør alene benyttes til en slyngevugge eller en slynge
vugge med motor.

Brugermanual

Du skal sikre dig, at din Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge 
aldrig har kontakt med gulvet, når den hænger i Karmbeslaget og 
vugger. Den korrekte højde finder du ved at trække i fjederen, så den 
strækkes så lang som overhovedet muligt. Når fjederen er strakt helt 
ud, skal der være minimum frigang mellem bunden af Slyngevuggen/ 
Tvillingeslyngevuggen/Vuggen og gulvet. Test dette, inden du lægger 
dit barn i.

De fleste dørkarme er desværre ikke høje nok til at have både Slynge
vuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen med Vuggemotoren 
hængende. Som udgangspunkt skal du have mindst 220 cm fra gulvet 
til toppen af din dørkarm, for at kunne have både begge hængende 
samtidig, mens du stadig sikrer dig frigang mellem bunden og gulvet. 

Hvis du har dørtrin, er det 220 cm fra toppen af dørkarmen til dørtrinnet.

Karmbeslaget skal hvile på ind 
fatningen i en dørkarm. Indfatnin
gen skal være vandret, slutte tæt 
mod en væg og være mindst 6 
mm dyb på begge sider (se illu 
strationen).

Det er vigtigt at sikre, at dør 
karmen sidder godt fast, og at der 
ikke er trukket elledninger oven på 
karmen.

Højde

Moonboon har besvaret de oftest 
stillede spørgsmål online. Klik på 
linket nedenfor eller scan QRkoden 
for at se listen.

moonboon.dk/pages/FAQ

Bemærk

Spørgsmål?
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 Dørkarmen, som du monterer karmbeslaget på, må 
maksimalt være 25 cm bred. 

 Tjek at karabinhagen er lukket og låst korrekt, hver gang 
du bruger karmbeslaget.

 Karmbeslaget må ikke anvendes, hvis der opstår rust på 
fjederen eller andre synlige skader på beslaget.

 Moonboons karmbeslag er udviklet til at kunne fungere 
med Moonboons Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge 
og Vugge og de tilhørende produkter. Bruger du f.eks. 
en Slynge vugge eller en Vuggemotor af en anden pro
ducent, kan vi ikke garantere at karmbeslaget vil fungere 
korrekt. 

 Kontakt Moonboon vedrørende nye originale kompo
nenter hvis nogle dele mangler. ERSTAT ALDRIG originale 
dele med andre komponenter.

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

 Er der synlige skader på metaldelene, skal du undlade at 
benytte karmbeslaget, før skaden er udbedret. 

Sikkerhedstjekliste

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

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