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Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og 
opbevar manualen til fremtidig brug. 
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Moonboons Heaven er designet til Moonboons Slyngevugge og Vugge 
med eller uden Vuggemotor. 

ADVARSEL!
Dit barn kan risikere at falde ud, hvis produktet ikke er installeret korrekt.

ADVARSEL!
Brug ikke dette produkt uden at have læst brugermanualen først.

ADVARSEL!
Hvis du er i tvivl om, hvordan du installerer produktet korrekt, skal du søge 
professionel vejledning.

Funktioner
• Moonboons Heaven skaber en fredelig og velventileret miljø for din babys 

søvn - uden uønskede forstyrrende gener fra lys og støj.  

• Baldakinen er designet til at være funktionel med sin evne til at reducere 
omgivende støj og lys og samtidig fuldende designet på din Slynge-
vugge eller Vugge. 

• Heaven kan lukkes for at holde lys og støj ude. Ønsker der mere lys, 
kan lukningen åbnes ved at trække siderne tilbage og binde dem fast til 
siderne ved de to spændesnore.  

• Når din baby er faldet i søvn, anbefaler vi, at du åbner fronten og binder 
siderne til side med de to små snore i hver side. Det giver en frisk luftgen-
nemstrømning og en let adgang til din baby.  
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Påmontering

Sikkerhedstjekliste

For at montere produktet, skal du først afmontere Slyngevuggen eller 
Vuggen fra din Fjeder. 

For montering holdes Slyngevuggens/Vuggens metalring i den ene 
hånd og Heaven trækkes over metalringen, så metalringen stikker ud af 
åbningen i toppen.

Sørg for, at Heaven er centreret omkring Slyngevuggens eller Vuggens 
metalring og monter nu produktet igen. Tjek, at Heaven åbner mod den 
side af Slyngevuggen eller Vuggen, hvor logoet er placeret.

Justér Heaven en sidste gang. Bruger du en Vuggemotor, skal du sørge 
for, at der er plads nok til at fæstne motorwiren på din Slyngevugge eller 
Vugge.

Din baby er nu klar til at nyde en uforstyrret lur.
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• Sørg for at geninstallere Slyngevuggen/Vuggen korrekt, før den tages I 
brug. Se instruktionsvideoen, hvis du er usikker på, hvordan du gør dette.

 
• Tag altid dit barn ud af Slyngevuggen eller Vuggen, når du justerer pro-

duktet eller monterer et nyt produkt.

• Motoren skal altid være slukket under montering og justering. 


