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

Loftophæng
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Brugermanual

Moonboons loftophæng er designet til sikker ophængning af Moon-
boons Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge i træ- og beton-
lofter samt i træbjælker. 

Brug kun loftkrogen med den ophængsstrop, der følger med loft-
ophænget. Ophængsstroppen leveres med 6 løkker, så du kan justere 
længden efter dine behov.  

ADVARSEL!
Dit barn kan falde ud, hvis produktet ikke er monteret korrekt.

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

ADVARSEL!
Hvis du er i tvivl om, hvordan du installerer produktet korrekt, søg da profes-
sionel hjælp.

ADVARSEL! 
Loftkrogen må kun monteres vertikalt, f.eks.  op i et loft. Loftkrogen er ikke 
udviklet eller testet op imod at kunne installeres horisontalt, hverken i en 
væg eller træbjælke.

Dette medfølger

• 1 x ophængsstrop (L 50cm) 

• Loftkrog i rustfrit stål

• Fischer-plug
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Montering i Træ

Monteringen kan udføres i solide træbjælker og stabile trælofter med en 
tykkelse på mere end 12 mm.  Følg instruktionerne nøje for at sikre korrekt 
og sikker brug af loftophænget. 

Brug et Ø4 mm træbor til at bore et hul på min. 52 mm i dybden. 

Skru loftkrogen i, indtil den hvide “rosetskive” (den hvide ring) er fastgjort 
tæt til loftet.

Rosetskiven sikrer en fin finish mellem krogen og loftet.

Nu skal ophængsstroppen monteres. Vælg først din foretrukne længde: 
der er 6 muligheder, én for hver løkke på ophængsstroppen.

Fastgør først ophængsstroppen til dit Moonboon produkt (Slyngevugge, 
Tvillingeslyngevugge, Vugge eller Vuggemotor) med den medfølgende 
karabinhage.

Kontrollér, at karabinhagen er lukket korrekt, og at skruelåsen er låst, så 
den ikke kan åbnes sig under brug.

Lad de overskydende løkker hænge ned  fra loftkrogen.

Montér ophængsstroppen i krogen, og afprøv installationen med en 
belastning på 15-20 kg i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller 
Vuggen. Når belastningen afprøves, må loftkrogen ikke bevæge sig 
overhovedet.

Når ovenstående test er udført, er loftskrogen klar til brug.
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Montering kan udføres i solide betonlofter. Følg instruktionerne nøje for 
at sikre korrekt og sikker brug af loftophænget. 

Brug et Ø8 mm betonbor til at bore et hul på min. 52 mm i dybden. 
Montér Fischer-pluggen i hullet.

Skru loftkrogen i, indtil den hvide “rosetskive” (den hvide ring) er fastgjort 
tæt til loftet.

Rosetskiven sikrer en fin finish mellem krogen og loftet.

Nu skal ophængsstroppen monteres. Vælg først din foretrukne længde: 
der er 6 muligheder, én for hver løkke på ophængsstroppen.

Fastgør først ophængsstroppen til dit Moonboon produkt (Slyngevugge, 
Tvillingeslyngevugge, Vugge eller Vuggemotor) med den medfølgende 
karabinhage.

Kontrollér, at karabinhagen er lukket korrekt, og at skruelåsen er låst, så 
den ikke kan åbnes sig under brug.

Lad de overskydende løkker hænge ned  fra loftkrogen.

Montér ophængsstroppen i krogen, og afprøv installationen med en 
belastning på 15-20 kg i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller 
Vuggen. Når belastningen afprøves, må loftkrogen ikke bevæge sig 
overhovedet.

Når ovenstående test er udført, er loftskrogen klar til brug.
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Justering af ophængs- 

stroppens længde

Ophængsstroppen kan afkortes eller forlænges efter behov ved hjælp af 
de 6 tilgængelige løkker på stroppen. 

Fastgør ophængsstroppen til den karabinhage, dit Moonboon produkt er 
fastgjort med. Kontrollér, at karabinhagen er trukket til, og at skruelåsen 
er låst, så den ikke kan åbnes under brug. 
 
For at justere længden på ophængsstroppen vælges den ønskede løkke 
på stroppen og monteres på loftkrogen. 

For at ændre længden på ophængsstroppen, tag da blot ophængs-
stroppen af loftkrogen og justér den til den ønskede løkke.

Læg aldrig dit barn i Slyngevuggen, 
Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen 
når du justerer eller installerer dette 
produkt.  

Motoren skal altid være slukket, når 
du laver justeringer.  

Bemærk

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

• Før endelig montering af Moonboons Slyngevugge, Tvillingeslynge-
vugge eller Vugge med ophængsstroppen skal der laves en “vrikke- og 
trækprøve” af den installerede loftkrog. Der må ikke være nogen som 
helst bevægelse af krogen.

• Hver gang du bruger loftsophænget, skal du kontrollere, at 
ophængsstroppen er forsvarligt fastgjort til loftkrogen. 

• Hver gang du bruger loftsophænget, skal du kontrollere, at karabinha-
gen er trukket til, og at skruelåsen er låst, så den ikke kan åbnes under 
brug.

• Sørg for, at vægten i Loftskrogen  ikke overstiger 20 kg, hvilket er den 
maksimale vægtgrænse for produktet. Når belastningen afprøves, må 
loftkrogen ikke bevæge sig overhovedet.


