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

Stativ 2.0
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Dette medfølger

1 topsamling i træ

6 samlingsrør

3 samlingsrør med bundafslutning

Stativet er designet specielt til Moonboons Slyngevugge, Tvillinge
slyngevugge og Vugge. Brug det med eller uden Moonboons Vugge
motor.

Stativet kan maksimalt bære 28 kg. Det er let at samle, og du behøver 
ikke værktøj.

Begynd med at samle hvert ben. Hvert ben samles af tre rør. Nederst skal 
være et rør med en bevægelig ”fod” i den ene ende og et kort rørstykke 
i den anden ende. 1) Sæt det korte rørstykke ind i metalskaftet. 2) Skub 
de to dele sammen. 3) Skru dem sammen, indtil de er ”låst”.

Skru de tre ben fast i topsamlingen i træ. Vær sikker på, at hvert ben er skruet 
helt fast i topsamlingen.  

Stil Stativet på gulvet med gummifødderne nederst, og sørg for, at det står 
solidt. Placér de tre ben så langt fra hinanden som muligt for at opnå størst 
mulig balance i opsætningen. Undgå at belaste Stativet for at ændre på 
opsætningen, og placér ikke benene længere fra hinanden end 130 cm.

Du er nu klar til at montere din Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge, Vugge 
eller Vuggemotor. Se næste afsnit. 
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Produktet må kun anvendes på et 
fladt og stabilt gulv. Den tilladte 
hældning på gulvet er maks. 0,15 
grad. Svarende til et fald på maks.  
2 millimeter målt over 2 meter.
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Samling

Bemærk
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Montering

Montering af Slyngevugge,Tvillingeslyngevugge eller Vugge

Slyngevuggens fjeder hænges i øjebolten i stativets topsamling af træ. 
Brug ikke kæde eller monteringsstrop over Slyngevuggen.

Læs din brugermanual til Slyngevuggen grundigt inden brug.

Montering af en Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge 
med Vuggemotor

Stativet er designet specielt til Moonboons Slyngevugge, Tvillingeslyn
gevugge eller Vugge med Vuggemotor. 

Montér først Vuggemotoren i øjebolten i Stativets topsamling ved hjælp 
af en karabinhage. Fastgør Fjederen, og hæng derefter Slyngevuggen, 
Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen under Vuggemotoren som beskrevet 
i produktets brugermanual.

Begge karabinhager skal hænges med den smalle ende ind mod Vugge
motoren. Tjek, at karabinhagerne er låst ordentligt fast.

Sørg for, at Vuggemotorens strømforsyning er ført væk fra din opsætning. 
Læs brugermanualen til din Slyngevugge/Tvillingeslyngevugge/Vugge 
og Vuggemotor grundigt inden brug. 

Anvend kun en sikkerhedskarabinha
ge i rustfrit stål uden belægning til at 
montere Slyngevuggen, Tvillinge
slyngevuggen og Vuggen på Stativet.

Moonboons Stativ er designet til 
Moonboons Slyngevugge, Tvillinge
slyngevugge, Vugge og Vugge
motor. Vi kan ikke garantere, at 
produkter fra andre producenter 
kan monteres på en tilfredsstillende 
måde eller fungere korrekt sammen 
med Stativet. 

Bemærk

Bemærk

Skub aldrig Slyngevuggen frem og tilbage, og brug aldrig Slynge 
vuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen som gynge eller legetøj. Det 
kan få din opsætning til at vippe eller vælte.

Vigtigt!
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Transport

Stativet kan nemt skilles ad og medbringes. Afmontér delene, der hænger 
i Stativets øjebolt, og læg derefter Stativet ned på siden. Skru benene af, 
og skil dem ad, så de er nemme at bære.

Flyt aldrig på Stativet, mens det er i 
brug, eller din baby ligger i Slynge
vuggen, Tvillingeslyngevuggen eller 
Vuggen.

Sluk altid Vuggemotoren inden du  
flytter på stativet.

Bemærk


