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

Vuggemotor 2.0
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Moonboon har produceret et katalog af instruktions- 
videoer, som nemt og hurtigt viser dig, hvordan du samler og 
monterer dit Moonboon produkt.

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

Scan QR-koden ovenfor med din smartphone eller gå til 
følgende link for at se instruktionsvideoerne:

moonboon.dk/pages/videoer

Instruktionsvideo
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Vigtig Information

ADVARSEL 
Anvend ikke dette produkt uden at læse brugermanualen 
først. 

ADVARSEL 
Stop med at bruge produktet, så snart barnet kan sidde af sig 
selv, ligge på knæ eller kan kravle ud af Vuggen. 

ADVARSEL 
Anvendelse af yderligere genstande, der ikke er tiltænkt pro-
duktet, 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. 
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Dette medfølger

1 stk. Vuggemotor

1 stk. strømforsyning 24V med 3 meter ledning

2 stk. karabinhager med plastdele

x 2
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Montering

Der er allerede monteret plastdele på dine karabinhager, når du mod-
tager dem. Plastdelene forhindrer metal-mod-metal i din opsætning.

Før du hænger Vuggemotoren op, skal karabinhagerne monteres.

Karabinhagerne skal sættes på fra siden, da de ellers ikke kan drejes  
ordentligt på plads. Begge karabinhager skal vende med den smalle 
ende ind mod motoren, jf. illustration 4.

Det er vigtigt, at du låser dine karabinhager, når de er monteret. Dette 
gøres ved at skrue opad på sikkerhedslåsen indtil den strammes. Undgå 
at overspænde sikkerhedslåsen.

2

3

1

4
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Ophæng

4

5

3

Monter først dit ophæng: Moonboons Stativ 2.0, Loftophæng eller 
Karmbeslag.

Hænger du din Motor i en krog i loftet (eksempelvis Moonboons Lofts-
krog) , er det vigtigt, at du læser afsnittet VÆGT.

Motorens karabinhager sættes på i overensstemmelse med monterings- 
instruktionerne på side 5.

Hæft den øverste karabinhage fast i dit ophæng, og sæt strømforsyning 
til i det lille hul i toppen af motoren. Ledningen på strømforsyningen er 3 
meter lang. Sørg derfor for, at vuggen hænger i nærheden af en stikkon-
takt, eller benyt en forlængerledning.

Sørg for, at ledningen ikke hænger ned ad motoren, men føres væk fra 
opsætningen, da det kan skabe uønskede svingninger i produktet.

Der følger som standard en specialudviklet fjeder med til Slyngevuggen, 
Tvillingeslyngevuggen og Vuggen, der er tilpasset produktet og barnets 
vægt. Benyt den medfølgende fjeder for optimal sikkerhed. 

Hæng nu din fjeder i motoren. For Slyngevuggen og Vuggen skal swiv-
elsnappen vende nedad. For Tvillingeslyngevuggen skal swivelsnappen 
vende op imod motoren.  

Monter dernæst Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen som 
illustreret. Ved brug sammen med Tvillingeslyngevuggen, sørg da for, at 
de trekantede sikkerheds-karabinhager er spændt korrekt, og at kara-
binernes sikkerhedslåse er forsvarligt strammet. Undgå at overspænde 
sikkerhedslåsene.

Når Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen er monteret på 
fjederen, skal motorwiren med den lille s-krog monteres på din Slynge-
vugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge. Motorwiren sidder i bunden af 
Vuggemotoren og kan trækkes ud. 

Sidste del af wiren består af en kort nylonsnor hvorpå s-krogen er mon-
teret. Motorwiren monteres ved at føre nylonsnoren og s-krogen ned og 
rundt om produktets top.

For Vuggen monteres nylonsnoren om de justerbare vuggestropper. For 
Slyngevuggen og Tvillingeslyngevuggen monteres nylonsnoren om det 
sammenfoldede stof. Fæstn derefter s-krogen omkring nylonsnoren, så 
den strammer til. Se illustrationen på næste side.

1

2

Hvis du hænger din Vuggemotor i 
loftet, er det vigtigt, at du finder en 
krog i rustfrit stål uden belægning. Det 
samme gælder, hvis du benytter en 
kæde af metal.

Bemærk

6
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Højde

Det er vigtigt, at din Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge ikke 
har kontakt med eller rammer gulvet, når den vugger. Inden du tager 
Vuggemotoren i brug, skal du derfor først lave to tests, som sikrer, at  
Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen kan bruges fors-
varligt.

Test 1) Uden barn

Montér Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen som 
beskrevet i deres respektive brugermanualer, 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) stopper fjederen i at blive længere.

Når fjederen er strakt helt ud, skal der være frigang mellem bunden af 
Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen og gulvet.

Test 2) Med barn

Læg barnet i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen, og ud-
før samme test som før: Stræk fjederen, indtil du kan mærke, at sikker-
hedsstroppen stopper fjederen i at blive længere.

Der skal igen være frigang mellem bunden af Slyngevuggen, Tvillinge-
slyngevuggen eller Vuggen og gulvet.

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

Benytter du Moonboons Vugge- 
motor, Slyngevugge og Karmbe-
slag, kræver det minimum 220 cm 
fra toppen af din dørkarm til gulv.

Bemærk

Bemærk

Det er vigtigt, at snoren sidder godt fast, inden du slipper den. Sørg for, at 
wiren ikke er i kontakt med fjederbetrækket eller andet, da det kan skabe 
uønskede svingninger og slid på wiren og produktet. 

Når Vuggemotoren og motorwiren er monteret korrekt, kan du tænde for 
strømmen.

Læs afsnittene om HØJDE og VÆGT før du tager Vuggemotoren i  
brug.

Slyngevugge Tvillingeslyngevugge Vugge

Nylonsnoren skal fæstnes så tæt på 
midten af Slyngevuggen, Tvillinge- 
slyngevuggen eller Vuggen som 
muligt, mens der stadig er luft mellem 
motorwiren og slyngevuggens fjeder. 
Wiren må ikke slide på stoffet rundt 
om fjederen.

Bemærk
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Vægt

Motoren fungerer ved at holde fjeder-systemet i konstant bevægelse. 
Derfor er dit barns vægt og fjederen, der bliver brugt, vigtig for motorens 
funktionsevne.

Moonboons Slyngevugge

Den medfølgende fjeder til Slyngevuggen kan bruges, fra babyen vejer 
3-12 kg. 

Har du din Vuggemotor hængende i et loftophæng, er der forskel på, 
hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter babyens vægt. Følg 
derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre 
at Slyngevuggen er forsvarligt hængt op, og at Vuggemotoren vugger 
efter hensigten.

Er der ikke nok vægt i din Slyngevug-
ge, Tvillingeslyngevugge eller Vug-
ge, vil du opleve, at Vugge motoren 
ikke fungerer ordentligt og vil slukke.

Bemærk

Hvis barnet vejer mindre 
end 8 kg
 
Hvis barnet vejer mindre end 8 kg, 
må der maksimalt være 15 cm strop 
fra motoren op til loftet.

Hvis barnet vejer mere 
end 8 kg

Hvis barnet vejer mere end 8 kg, 
må der maksimalt være 50 cm 
strop fra motoren op til loftet. 

Moonboons Tvillingeslyngevugge

Den medfølgende Fjeder til Tvillingeslyngevuggen og Vuggen kan brug-
es, fra børnene tilsammen vejer 4-12 kg. 

Har du din Vuggemotor hængende i et loftophæng, er der forskel på, 
hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter babyens vægt. Følg 
derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre 
at Tvillingeslyngevuggen er forsvarligt hængt op, og at Vuggemotoren 
vugger efter hensigten.

Hvis børnene tilsammen 
vejer mindre end 8 kg
 
Hvis børnene tilsammen vejer min-
dre end 8 kg, må der maksimalt 
være 15 cm strop fra motoren op til 
loftet.

Hvis barnet vejer mere 
end 8 kg

Hvis børnene tilsammen vejer  
mere end 8 kg, må der maksimalt 
være 50 cm strop fra motoren op 
til loftet. 

Hvis det ønskes, kan der tilkøbes en Fjeder+ til Tvillingeslyngevuggen og 
Vuggen, som kan benyttes til børn, der sammenlagt vejer 12-20 kg.  

Moonboons Vugge

Den medfølgende Fjeder til Tvillingeslyngevuggen og Vuggen kan  
bruges, fra babyen vejer 3-12 kg. 

fortsættes...
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Har du din Vuggemotor hængende i et loftophæng, er der forskel på, 
hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter babyens vægt. Følg 
derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre 
at Vuggen er forsvarligt hængt op, og at Vuggemotoren vugger efter 
hensigten.

Hvis barnet vejer mindre
end 8 kg
 
Hvis barnet vejer mindre end 8 kg, 
må der maksimalt være 15 cm strop 
fra motoren op til loftet.

Hvis barnet vejer mere
end 8 kg

Hvis barnet vejer mere end 8 kg, 
må der maksimalt være 50 cm strop 
fra motoren op til loftet. 

Hvis det ønskes, kan der tilkøbes en Fjeder+ til Tvillingeslyngevuggen og 
Vuggen, som kan benyttes til børn, der vejer 12-20 kg. 

Af sikkerhedsmæssige årsager an-
befaler vi ikke at bruge en slynge-
vugge, tvillingeslyngevugge eller 
vugge af et andet mærke sammen 
med Vuggemotor 2.0.

Hvis du gør, skal du være opmærk-
som på produktets og den tilhøren-
de fjeders sikkerhedskrav. I nogle 
tilfælde kan Vuggemotor 2.0 først  
bruges fra en højere samlet vægt. 
Dette skyldes, at der er forskel på  
fjedre, deres kvalitet og deres dimen- 
sionering.

Bemærk
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Brug af Vuggemotoren

Når du har monteret Vuggemotoren og sat strømforsyningen til, kan du 
tage den i brug. Gennemgå SIKKERHEDSTJEKLISTEN og sørg for, at 
alle punkter er opfyldt, før du tænder for vuggemotoren første gang.

Du kan til enhver tid slukke Vuggemotoren ved at dreje knapperne til-
bage helt mod venstre.

Timer

Den øverste knap ‘TIMER’ bruges til at indstille den tidsperiode, du vil 
have vuggemotoren til at vugge i.  

De 3 prikker indikerer, hvor længe motoren skal køre. Timeren på motor-
en kan sætte på alt imellem 5 minutter og 2 timer, eller sættes til at køre 
ubegrænset. Se illustrationen for tidsindstilling.

NB! Af hensyn til sikkerheden er Vuggemotor 2.0 udstyret med en sikker-
hedsfunktion, der automatisk stopper motoren efter 12 timer. Vi anbefaler 
altid at slukke motoren, så snart dit barn sover. 

Tempo

Den nederste knap ‘TEMPO’ bruges til at indstille vuggehastigheden. 

Hastigheden er lavest, når viseren er drejet mod venstre, og højest når 
den peger mod højre.

Start af motoren

• Drej først på knappen ‘TIME’ og indstil til den ønskede vuggetid.

• Drej på knappen ‘TEMPO’ og indstil til den ønskede hastighed.

Lyser dioden grønt og er begge knapper indstillet, lægger du blot en 
hånd på tværpinden og sætter Slyngevuggen eller Tvillingeslyngevug-
gen i gang ved at trykke ned én til to gange. Vuggen sættes ligeledes i 
gang ved forsigtigt at hive ned i fjederen én til to gange.

Motoren tager nu over og vil begynde at vugge. Du kan løbende skrue 
op og ned for tempoet, så motoren vugger i præcis den hastighed, din 
baby ønsker.

Når tiden er gået, vil motoren stille og roligt gå ned i tempo, hvorefter 
den stopper helt.

Bemærk venligst, at motoren ikke 
virker ved for lidt vægt eller uden 
vægt. Ved brug sammen med Sly-
ngevuggen og Vuggen skal barnet 
minimum veje 3 kg. Ved brug 
sammen med Tvillingeslyngevuggen 
skal børnene have en samlet vægt 
på minimum 4 kg. 

Du kan altid stoppe Vuggemotoren 
 ved at tage fat i Slyngevuggen, Tvil- 
lingeslyngevuggen eller Vuggen. Det 
vil få dioden til at lyse rødt, og Vug-
gemotoren skal der efter genstartes, 
før den  kan sættes i gang igen.

Bemærk

Bemærk

Moonboons Vuggemotor 1.0 kan 
ikke sættes til at vugge ubegrænset. 
Vuggemotor 1.0 kan i stedet sættes 
til at vugge fra 5 minutter op til 3 tim-
er.

Bemærk

1 time

2 timer

5 minutter
ubegrænset

gr
ad
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TIMER
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Dioden lyser ikke

Tjek at strømforsyningen sidder ordentligt fast i toppen af Vuggemotoren, 
og at der er tændt for strømmen. Sluk for strømmen og vent 30 sekunder, 
inden du tænder den igen.

Lyder dioden fortsat ikke, skal Vuggemotoren muligvis til service. Kontakt 
venligst kundeservice.

Dioden blinker skiftevis mellem rød og grøn

Vuggemotoren indikerer, at du ikke bruger en korrekt strømforsyning. Læs 
nærmere i SIKKERHEDSTJEKLISTEN.

Dioden lyser rødt
 
Motoren er gået i fejlsikret tilstand og er stoppet af sig selv, da den har 
registreret en fejl. Genstart motoren ved at slukke for begge knapper og 
tænde dem igen.

Hvis du gentagende gange oplever at dioden lyser rødt, skyldes det 
måske:

 - at der ikke er vægt nok i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller 
Vuggen. Læs afsnittet VÆGT. 

 - at du har for langt loftophæng over Vuggemotoren, hvis den hænger 
fra loftet. Læs afsnittet VÆGT.

 - at Vuggemotoren starter ved for lavt tempo. Start eventuelt motoren i 
et højere tempo og skru derefter ned til den ønskede hastighed.

 - at motorwiren ikke er fæstnet korrekt på Slyngevuggen, Tvillinges-
lyngevuggen eller Vuggen. Ret wiren efter forskriften i afsnittet 
OPHÆNG.

 - at babyen er urolig og bevæger sig for meget. Det registrerer  
Vuggemotoren som et uregelmæssigt ryk i motorwiren og som en 
sikkerhedsrisiko. Motoren går i fejlsikret tilstand og slukker af sig selv.

Fejlmelding
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Rengøring

Rengøring af Vuggemotoren skal ske ved brug af en kraftig opvredet klud 
uden sæbe. Brug ikke sæbe eller andre kemikalier på Vuggemotoren, og 
hold Vuggemotoren væk fra vand og snavs.

Bortskaffelse

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder 
det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg 
for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elekt-
roniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at 
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
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Kan man bruge vuggemotoren til alle slyngevugger?

En vuggemotor fra Moonboon er kompatibel med de fleste slynge-
vugger på markedet, men er udviklet til at passe perfekt sammen med 
Moonboons Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge, Vugge og Fjeder.

Bemærk at baby måske skal veje mere end 4 kg for at Motoren fungerer 
ordentligt, hvis du bruger en slyngevugge fra et andet mærke. Læs 
afsnittet om VÆGT.

Hvorfor kan motoren ikke vugge hurtigere?

Flere eksperter har været involveret i udviklingen af Moonboons produk-
ter – fra ingeniører til fagfolk fra sundhedsvæsenet. Vores primære fokus 
har altid været sikkerheden, og derfor er vuggemotorens maksimale tem-
po sat efter eksperternes anbefalinger.

Hvor lang tid kan motoren køre?

Vi har udviklet timeren på vores motor til at kunne køre fra 5 minutter op 
til 2 timer, eller ubegrænset hvis det ønskes. Når timeren er færdig, vil 
Motoren langsomt gå ned i tempo og derefter slukke helt.

Af hensyn til sikkerheden er Vuggemotor 2.0 udstyret med en sikkerheds-
funktion, der automatisk stopper motoren efter 12 timer. Vi anbefaler altid 
at slukke motoren, så snart dit barn sover

Hvorfor følger der plastdele med til min Vuggemotor?

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

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

Vi anbefaler at benytte Moonboons 
Loftophæng, der er specielt udviklet 
til ophængning i lofter. Bruges andre 
genstande til ophængning, såsom en 
krog, er det vigtigt, at de er i rustfrit stål 
uden belægning. 

Moonboon har besvaret disse 
og mange flere spørgsmål online. 
Klik på linket nedenfor eller scan 
QR-koden for at se listen.

moonboon.dk/pages/FAQ

Bemærk

Flere spørgsmål?
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• Montér kun Vuggemotoren i originale dele. Tjek, at 
karabinhagerne er lukket og låst korrekt, hver gang du 
bruger motoren.

• Benyt altid de medfølgende plastdele.

• Moonboons Vuggemotor 2.0 er udviklet til at 
kunne fungere med Moonboons Slyngevugge, Tvil-
lingeslyngevugge, Vugge, Moonboons fjedre og de 
tilhørende produkter. Bruger du et tilsvarende produkt 
af en anden producent, kan vi ikke garantere for sik-
kerheden, eller at Vuggemotoren kan monteres orden-
tligt eller vil fungere korrekt.

• Hænger din Vuggemotor i loftophæng/kæde, må 
du maksimalt have 15 cm strop/kæde over motoren, 
hvis den baby, der skal ligge i Slyngevuggen, Tvil-
lingeslyngevuggen eller Vuggen, vejer mindre end 8 
kg. Vejer barnet mere end 8 kg, kan du benytte op til 
50 cm strop/kæde over Vuggemotoren.

• Hvis det ønskes, kan der tilkøbes en Fjeder+ til Tv-
illingeslyngevuggen og Vuggen, som kan benyttes til 
børn, der tilsammen vejer 12-20 kg. 

• Du skal sikre dig, at Slyngevuggen, Tvillingeslyn-
gevuggen eller Vuggen aldrig har kontakt med gulvet, 
når den vugger. Læs afsnittet Højde (side xx).

• Vi anbefaler, at du altid er i nærheden af og 
overvåger, når dit barn ligger i Slyngevuggen, Tvil-
lingeslyngevuggen eller Vuggen. Det gælder både i 
dagtimerne og om natten.

• Du kan altid slukke Vuggemotoren ved at gribe fat 
i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen, 
hvorpå motoren stopper. Det vil få dioden til at lyse 
rødt, og du skal derpå genstarte motoren for at sætte 
den i gang igen.
 

• Moonboon fraråder enhver brug af Slyngevug-
gen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen, så snart et 
barn kan vende sig eller kan sætte sig op ved egen 
kraft. Vælger du at fortsætte brugen, efter børnene 
kan vende sig eller sætte sig op, skal børnene være 
under konstant overvågning ved brug. Moonboon 
fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af Vuggemo-
toren i dette tilfælde.

• Vuggemotoren må aldrig bruges som legetøj. Skub 
aldrig til vuggen eller Vuggemotoren, imens et barn 
ligger i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller 
Vuggen.

• Er der synlige skader eller slid på Slyngevuggen, 
Tvillingeslyngevuggen, Vuggen eller Vuggemotoren, 
skal du undlade at benytte Vuggemotoren, før skaden 
er udbedret. Kontakt kundeservice for at få anbefalet 
reservedele.

• Vuggemotoren tåler kun indendørs brug ved 
minimum 0 grader celsius og maksimum 45 grader 
celcius samt en luftfugtighed på maks. 80 procent.

• Vuggemotoren er ikke godkendt til brug i våde eller 
fugtige forhold, på badeværelser eller i nærheden af 
vand.

• Vuggemotoren er godkendt til brug i lande, der har 
et el-net, der leverer 100-240V AC.

• Vuggemotoren er ikke godkendt til brug, hvis den 
er tilsluttet en jævnstrømforsyning, der ikke har frem-
lagt bevis for sikkerhedsstandarder.

• I tilfælde af tilslutning til en ikke-passende jævn-
strømsforsyning til motorenheden, vil opstart mislykkes, 
og dioden vil blinke grøn/rød.

Sikkerhedstjekliste

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

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


