Bruksanvisning

Vaggmotor
Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
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Viktig information
Du kan använda Moonboons vaggmotor från det att bebisen
väger 4 kg och upp till 15 kg.
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.

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. vaggmotor
1 stk. strömförsörjning 24V med 3 meter sladd
2 stk. karabinhakar med plastdelar
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Anordning
Din Karbinhakar levereras med plastdelar. Innan du hänger upp motorn
måste karbinhakar fästas.
Karbinhakar sätts fast längst upp och längst ner på motorn – var och en
med den smala änden mot motorn.
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Montering
1

Montera först din upphängning - en krok i taket, karmbeslag/dörrklämma eller stativ.
Om du hänger din hängvagga i en krok i taket och hänger motorn i en
rem/kedja är det viktigt att du läser avsnittet VIKT.

2

Montera motordelarna i enlighet med anordningsinstruktionerna på
sidan 5.

3

Fäst nu den övre karbinhaken på din upphängning och anslut strömförsörjningen till det lilla hålet i toppen av motorn. Sladden för strömförsörjningen är 3 meter lång och du måste därför se till att vaggan hänger nära
ett eluttag eller grenuttag.

Observera!

Om du hänger din vaggmotor i taket
är det viktigt att du använder en krok i
rostfritt stål utan beläggning. Detsamma gäller om du använder en kedja
av metall.

Se till att sladden inte hänger ner på motorn eller hängvaggan, utan dras
bort från uppsättningen.
4

Häng nu din fjäder och sedan hängvaggan i karbinhaken under motorn.
Kontrollera att karbinhakarna fungerar och stängs ordentligt.

5

När hängvaggan är monterad ska nylonsnörena som hänger från motorns botten monteras runt tyget i toppen av din hängvagga. Detta görs
genom att föra snöret ner och runt tyget och sedan kan du fästa s-kroken
runt snörena så att den låser sig.
Det är viktigt att snörena sitter fast ordentligt innan du släpper den. Se
bilden till höger.
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När vaggmotorn och nylonsnörena är korrekt monterade kan du
slå på strömmen. Läs avsnittet HÖJD och VIKT innan nu använder
vaggmotorn.

Observera!

Nylonsnörena ska fästas så nära mitten av hängvaggan som möjligt, men
det ska fortfarande finnas luft mellan
motortråden och hängvaggans fjäder.
Tråden får inte slita på tyget runt
fjädern.
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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 utsträckt måste det vara minst 5 cm
fritt utrymme mellan hängvaggans botten och golvet.

Observera!

Om du använder Moonboons
vaggmotor, hängvagga och karmbeslag/dörrklämma måste det
vara 220 cm från ovansidan av din
dörrkarm till golvet för att kunna
ha både hängvagga och motor
hängandes.

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 vara minst 5 cm fritt utrymme mellan hängvaggans
botten 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.
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Vikt
Motorn fungerar genom att hålla din hängvaggas fjäder i konstant
rörelse. Därför är ditt barns vikt väsentlig för motorns funktion.
När du använder Moonboons hängvagga kan du använda Moonboons
vaggmotor från det att bebisen väger 4 kg och upp till 15 kg. Om du
använder en hängvagga från ett annat märke bör du vara uppmärksam
på att vaggmotorn kanske bara får användas från det att barnet väger 6
kg. Det beror på att det är skillnad på hur stram de olika hängvaggornas
fjädrar är.
Har du din motor hänganda i en rem eller kedja i taket, kan det skilja sig
åt hur lång rem/kedja du kan använda till motorn, beroende på barnets
vikt. Om du inte följer dessa rekommendationer finns det risk att motorn
inte gungar ordentligt, vilket gör att den stängs av.
Om barnet väger mindre än 8 kg
Du kan ha maximalt 15 cm rem/kedja hängande från motorn upp till taket, om barnet som ska ligga i hängvaggan väger mindre än 8 kg.
Om barnet väger mer än 8 kg
Du kan ha maximalt 50 cm rem/kedja hängande från motorn upp till
taket, om barnet som ska ligga i hängvaggan väger mer än 8 kg.

Observera!

Om det inte finns tillräckligt med vikt
i hängvaggan kommer du märka att
motorn inte fungerar som den ska
eller att den kommer stängas av.
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Användning
av vaggmotorn
När du har monterat vaggmotorn och kopplat på strömförsörjningen kan
du börja använda den.
Du kan när som helst stänga av vaggmotorn genom att vrida tillbaka
reglagen tillbaka till startpunkten till vänster.
Timer
Det översta reglaget ‘TIMER’ används för att ställa in den tidsperiod som
du vill att vaggmotorn ska vagga.
De 3 prickarna indikerar varje timme. Vaggmotorn kan ställas in för att
gunga från 5 minuter upp till 3 timmar i sträck.
Tempo
Det nedersta reglaget ‘TEMPO’ används för att ställa in vagghastigheten.
Hastigheten är som lägst när visaren pekar åt vänster och som högst när
den pekar mot höger.
Start av motorn
- Vrid först på reglaget ‘TIMER’ och ställ in önskad vaggtid
- Vrid sedan på reglaget ‘TEMPO’ och ställ in önskad hastighet
Om lysdioden är grön och båda reglagen är inställda, placerar du bara
handen på tvärpinnen och sätter igång hängvaggan genom att trycka
ned en eller två gånger.
Motorn tar nu över och börjar vagga. Du kan kontinuerligt vrida upp eller
ner tempot så att motorn vaggar med exakt den hastighet som ditt barn
önskar.

Observera!

Granska säkerhetschecklistan och se
till att alla punkter är uppfyllda innan
du sätter på vaggmotorn första
gången.

När tiden har gått, saktar motorn långsamt in, vartefter den stannar helt.
Observera att motorn inte fungerar utan vikt.

Observera!

Du kan alltid stoppa vaggmotorn
genom att ta tag i hängvaggan eller
fjädern. Detta leder till att lysdioden
lyser rött och vaggmotorn måste sedan startas om innan den kan sättas
på igen.
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Felmeddelande
Lysdioden lyser inte
Kontrollera att strömförsörjningen sitter fast ordentligt i toppen
av vaggmotorn och att strömmen är påslagen. Ta bort strömförsörjningen och vänta i 30 sekunder innan du ansluter den igen.
Om lysdioden fortfarande inte lyser kan vaggmotorn behöva service. Var
vänlig kontakta kundtjänst.
Lysdioden blinkar växelvis mellan rött och grönt
Motorn indikerar att du inte använder rätt strömförsörjning. Läs mer i säkerhetschecklistan.
Lysdioden lyser rött
Motorn har upptäckt ett fel. Starta om motorn genom att stänga av båda
reglagen och slå på dem igen.
Om du upprepade gånger upplever att lysdioden lyser rött, kan det bero
på:
- att det inte finns tillräckligt med vikt i vaggan. Läs avsnittet VIKT.
- att du har för lång rem/kedja ovanför motorn, om den hänger i en krok
i taket. Läs avsnittet VIKT.
- att motorn startar för långsamt. Starta eventuellt motorn i ett högre tempo och skruva därefter ner till önskad hastighet.
- att motortråden inte är korrekt ansluten till hängvaggan.
- att barnet är rastlöst och rör sig för mycket i hängvaggan. Detta registrerar motorn som ett oregelbundet ryck i motortråden och som en säkerhetsrisk, varför den slocknar.
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Säkerhetschecklista
Läs säkerhetslistan nedan noggrant. När listan är kontrollerad och allt är okej kan du börja använda din vaggmotor.
Ha det så trevligt!
- Montera endast vaggmotorn med originaldelar. Kontrollera att karbinhakarna är korrekt låsta varje gång du
använder motorn.

- Om det finns synliga skador eller slitage på hängvaggan eller vaggmotorn ska du inte använda vaggmotorn
förrän skadan har åtgärdats.

- Moonboons vaggmotor är utvecklad för att fungera tillsammans med Moonboons hängvagga och tillhörande
produkter. Om du använder dörrklämma eller stativ från
en annan tillverkare kan vi inte garantera att vaggmotorn
kan monteras korrekt eller fungerar som den ska.

- Vaggmotorn tål endast inomhusbruk vid minst 0 grader
och högst 45 grader celsius samt en luftfuktighet på
0-80 procent.

- Om du hänger din vaggmotor i en rem/kedja måste du
ha maximalt 15 cm hängande över motorn, om barnet
som ska ligga i hängvaggan väger mindre än 8 kg. Om
barnet väger mer än 8 kg kan du använda upp till 50 cm
rem/kedja ovanför motorn.
- Om du använder en fjäder från Moonboon måste
barnet som ska ligga i hängvaggan väga minst 4 kg och
maximalt väga 15 kg. Vid användning av en fjäder från
andra tillverkare måste barnet ibland väga minst 6 kg.
- Du måste se till att hängvaggan aldrig kommer i kontakt
med golvet när den vaggar. Läs avsnittet HÖJD.

- Vaggmotorn är ej godkänd för användning i våta eller
fuktiga förhållanden, i badrum eller nära vatten.
- Vaggmotorn är ej godkänt för användning i länder som
inte har växelströmnät, som fungerar inom spänningsområdet 100-240 Vrms AC.
- Vaggmotorn är ej godkänd för användning om den är
ansuten till en likströmsförsörjning som inte har bevisade
säkerhetsstandarder.
- Vid anslutning till en olämplig likströmsförsörjning till motorenheten, misslyckas uppstarten och lysdioden blinkar
grönt/rött.

- Vi rekommenderar att du alltid är i närheten av hängvaggan med motor när ditt barn ligger i den. Det gäller
både dagtid och nattetid. Du måste alltid säkerställa att
hängvaggan aldrig kommer i kontakt med golvet medan
den vaggar. Läs avsnittet om HÖJD.
- Du kan alltid stänga av vaggmotorn genom att ta tag i
hängvaggan, varpå motorn stannar. Detta gör att lysdioden lyser rött och du måste sedan starta om motorn för
att kunna sätta igång den igen.
- När ditt barn är tillräckligt stort för att kunna sätta sig
upp eller krypa ur hängvaggan, ska du inte låta barnet
vara i hängvaggan utan uppsyn.
- Vaggmotorn får aldrig användas som en leksak. Knuffa
eller tryck aldrig på hängvaggan eller vaggmotorn när
ett barn ligger i hängvaggan.

Observera!

Se till att regelbundet kontrollera
att vaggmotorn och din upphängning uppfyller alla punkter.
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Frågor och svar
Kan man använda motorn till alla hängvaggor?
En vaggmotor från Moonboon är kompatibel med de flesta hängvaggor
på marknaden, men är utvecklad för att passa perfekt med Moonboons
hängvagga och fjäder.
Observera att barnet kan behöva väga mer än 4 kg för att motorn ska
fungera ordentligt, om du använder en hängvagga från ett annat märke.
Läs avsnittet VIKT..
Vilken krok behöver jag för att hänga motorn i taket?
Alla typer av tak kräver olika sätt för att kunna hänga upp en krok. Vi
rekommenderar att du kontaktar ditt lokala byggvaruhus, informerar dem
om vad du vill hänga upp och be dem att vägleda dig hur du bäst kan
göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Se till att kroken är gjort av rostfritt stål.
Om du har ett gipstak är den allmänna regeln att du ska hänga uppsättningen i själva konstruktionen – alltså i bärande bjälkar eller takbjälken.

Observera!

Det är viktigt att du använder en krok
i rostfritt stål utan beläggning. Detsamma gäller om du använder en kedja
av metall.

Kan motorn köra längre än 3 timmar?
Vi har utvecklat timern på vår motor för att kunna köra från 5 minuter till 3
timmar. Detta gör det möjligt för motorn att gå tills dess att barnet lugnar
ner sig, vartefter den långsamt saktar ner i tempo innan den stannar.
Om du vill använda vaggmotorn i mer än 3 timmar rekommenderar vi att
du ser till att barnet ligger säkert och bekvämt innan du börjar. Det går
inte att ställa in motorn för att köra i mer än 3 timmar oavbrutet.
Varför ingår plastdelar till min hängvagga?
I augusti 2021 uppmärksammade danska Säkerhetsstyrelsen att det har
förekommit fall där barn har fått metallflisor i ögonen på grund av olämpliga metallkrokar som använts vid upphängning av sensory swings, nest
swings och hängvaggor.
Moonboon säljer inte metallkrokar, men har på grund av detta nya
tillkännagivande utvecklat plastdelar för hela Moonboon-upphängningen, för att helt undvika metall mot metall i upphängningen.

Fler frågor?

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
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Rengöring
Rengöring av vaggmotorn ska göras med en kraftigt urvriden trasa utan
rengöringsmedel. Använd inte såpa eller andra kemikalier på vaggmotorn och håll vaggmotorn borta från vatten och smuts.

Avfallshantering
När en produkt är försedd med en överkryssad soptunnesymbol betyder
det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC:

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska
produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett
ansvarsfullt sätt.
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