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Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara  
den för framtida bruk.

Ekologisk Tvillinghängvagga
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Grattis till din nya  

Moonboon-produkt

Moonboons Tvillinghängvagga är designad för att användas med Moon-
boons fjäder- och vaggmotorsystem. Tvillinghängvaggan kan användas 
med eller utan motor efter behov.

För att uppnå säker användning ska tvillinghängvaggan monteras med med-
följande fjäder och monteras i en av följande upphängningar: Moonboons 
Stativ 2.0, Takupphängning eller Dörrklämma.

Följ bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att tvillinghängvaggan sätts 
ihop och monteras korrekt.

Använd inte system eller produkter från tredje part som inte är avsedda eller 
designade för tvillinghängvaggan.
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Viktig information

VARNING
Använd inte denna produkt utan att först läsa bruksan-
visningen.

VARNING 
Sluta använda produkten så snart barnen kan sitta, ligga 
på knä, dra sig upp själva, vända sig själva eller klättra 
ur hängvaggan.

VARNING
Användning av ytterligare produkter i denna produkt kan 
medföra kvävningsrisk.

VARNING
Använd inte produkten nära andra produkter som kan 
medföra kvävningsrisk eller strypning t.ex. sladdar, 
ledningar, gardinsnören etc.

VARNING
Två kapokmadrasser ingår i Tvillinghängvaggan – en 
madrass till respektive hängvagga. Använd inte mer än 
en madrass i varje hängvagga.

Moonboon har tagit fram en katalog med instruktionsvideor 
som snabbt och enkelt visar hur du sätter ihop och monterar 
din Moonboon-produkt.

Instruktionsvideorna är endast ett komplement till bruksanvis-
ningen. Det är viktigt att du också läser bruksanvisningen.

Skanna QR-koden ovan med din smartphone eller gå till 
följande länk för att se instruktionsfilmerna:

moonboon.se/pages/videoklipp

Instruktionsvideo 
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Det här medföljer

2 x Hängvaggor

2 x Kapokmadrasser

Tvärpinne till Tvillinghängvaggan

1 x fjäder till Vaggan och Tvillinghängvaggan med swivelsnap 
och säkerhetsrem (samlad vikt av barnen: 4-12 kg)

Fjäderöverdrag

plastdel för montering på fjäderns swivelsnap

Säkerhetskarbinhake med påmonterade plastdelar

2 x Trekantade karbinhakar med påmonterade plastdelar
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Du får aldrig skjuta tvillinghängvag-
gan fram och tillbaka, från sida till sida 
eller på annat sätt använda den som 
en gunga medan den hänger i stativet!

Monteringsmetoder

Vi rekommenderar att använda 
Moonboons takupphängning, som är 
speciellt utvecklad för upphängning i 
tak. Om andra produkter används för 
upphängning, till exempel en krok, är 
det viktigt att de är av rostfritt stål utan 
beläggning. Detsamma gäller om du 
använder en kedja av metall. 

Tvillinghängvaggan kan antingen monteras med en krok i taket, i dörrklämma 
eller i stativ. Oavsett hur du väljer att montera tvillinghängvaggan bör du 
placera den på en plats där det inte drar eller där den riskerar att komma 
i kontakt med närliggande väggar, möbler eller liknande. Se avsnittet om 
HÖJD.

Krok i taket
 
Vi rekommenderar att du alltid använder Moonboons takupphängning som 
klarar en belastning på 20 kg plus Moonboon-produkten. Med takup-
phängningen medföljer en rostfri takkrok och upphängningsrem i bomull och 
nylon.

Om du väljer att montera tvillinghängvaggan i en krok från tredje part måste 
du säkerställa att kroken är tillräckligt stark för att bära både tvillinghängvag-
gan och barnen.

När du har hittat ett bra ställe att hänga upp vaggan på måste du undersöka 
materialet i taket så att du kan välja rätt rawlplug och krok för att undvika att 
vaggan faller från taket.

Om du är tveksam bör du rådfråga personal på närmaste järn- eller byg-
gaffär om vägledning.

Dörrklämma
 
Det går att montera tvillinghängvaggan i en dörrklämma så att den kan hän-
ga i en dörrkarm. Vi rekommenderar att använda Moonboons dörrklämma, 
som klarar en belastning på 20 kg plus Moonboon-produkten.

• Dörrkarmen, som du monterar dörrklämman på, får vara max 25 cm bred.
• Dörrklämman måste fästas säkert på båda sidor av väggen
• Inga elkablar får dras ovanpå karmen.

Läs din bruksanvisning för dörrklämman ordentligt.

Stativ

Vi rekommenderar att du använder Moonboon Stativ 2.0, som klarar en 
total belastning på upp till 28 kg. Stativ 2.0 har utvecklats speciellt för 
att klara belastningen. Använd därför aldrig den tidigare versionen av 
Moonboons stativ.

Om ett stativ från tredje part används ska stativet vara speciellt utvecklat 
för att hänga upp en tvillinghängvagga, vara av rostfritt stål samt tåla 
belastningen. Se till att stativet står stadigt på golvet och att ditt golv inte 
lutar.

Läs din bruksanvisning för stativet noggrant.

Observera!

Observera!
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Anordning

Montera först din upphängning: Stativ 2.0, Dörrklämma eller Tak-
upphängning. Om du använder vaggmotor, hänger du på den först. Se 
din bruksanvisning till vaggmotorn för mer information.

Därefter sätter du på överdraget på din fjäder. Knyt fast överdraget med 
en rosett i toppen och botten och sträck ut fjädern genom att dra i varje 
sida för att fördela överdraget jämnt runt fjädern.
 
Häng därefter fjädern på din upphängning i den medföljande karbin-
haken. Observera att fjäderns swivelsnap ska vara vänd uppåt, se illus-
trationen till höger.
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Det medföljer 1 plastdel till din tvillinghängvagga. Det är viktigt att du 
använder plastdelen för att undvika metall mot metall i din uppsättning. 

Innan du hänger upp tvillinghängvaggan ska plastdelarna sättas fast på 
fjädernas swivelsnap, se bilden till höger.

Montera en trekantad karbinhake i toppen av respektive hängvagga. 
Montera de två trekantade karbinhakarna på fjäderns nedre ögla. Se till 
att dra åt säkerhetslåsen ordentligt.

Justera hängvaggorna så att de hänger i samma höjd.

Fortsätter på nästa sida..
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Montera nu tvillinghängvaggans tvärpinne på hängvaggorna. Tvärpin-
nen har tre snitt med snören. Snörena lossas från hålen och läggs åt 
sidan.

Nu sätter du ihop hängvaggornas sidor som solfjädrar och sätter in de 
samlade sidorna i tvärpinnens snitt. De yttersta snitten måste var och en 
innehålla tyg från sidan av en hängvagga. Det mellersta snittet måste 
innehålla tyg från båda hängvaggornas sidor. Se illustrationen till höger.

Se till att kapokmadrasserna ligger plant och är helt inskjutna i hängvag-
gans madrassfickor. Justera vid behov.

Tvillinghängvaggan är nu klar att användas. Innan du placerar dina barn 
i hängvaggan för första gången måste du läsa avsnittet om HÖJD och se 
till att alla punkter i SÄKERHETSCHECKLISTAN är uppfyllda.
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Placera barnet i mitten av den individuella hängvaggan, så att huvudet 
är lite lyft i förhållande till fötterna.

Barnens huvuden ska placeras i änden motsatt knapparna. Om du har 
större barn ska barnet placeras så nära ihopsättningen i huvudändan 
som möjligt.

Se till att tvärpinnen alltid är i nivå när hängvaggan används. Det ger den 
bästa vaggan och ser till att hängvaggan håller formen. Om hängvag-
gan används med ett barn istället för två, justerar du helt enkelt tvärpinnen 
vid behov. Justera genom att lossa tvärpinnens snören tills tvärstången är 
jämn. Avsluta med att knyta snörena igen.

Barnets placering

Höjd

Det är viktigt att tvillinghängvaggan inte har kontakt med golvet när den 
vaggar. Innan du börjar använda hängvaggan ska du därför först utföra 
två tester för att säkerställa att hängvaggan inte kommer i kontakt med 
golvet.

Test 1 – Utan barn i vaggan

Det är viktigt att tvillinghängvaggan inte har kontakt med golvet när den 
vaggar. Innan du börjar använda hängvaggan ska du därför först utföra 
två tester för att säkerställa att hängvaggan inte kommer i kontakt med 
golvet.

När fjädern är helt utdragen måste det finnas utrymme mellan tvilling-
hängvaggans botten och golvet.

Test 2 – With the children in the Twin Baby Hammock

Nu lägger du barnen i hängvaggan och gör samma test: Du drar ut 
fjädern tills du kan känna att säkerhetsremmen hindrar den från att bli 
längre.

Det måste återigen finnas utrymme mellans tvillinghängvaggans botten 
och golvet.

Det är viktigt att se till att täcken, 
filtar, sjalar eller liknande aldrig 
placeras över bebisarnas huvuden. 
Täcken, filtar, sjalar eller liknande 
ska stoppas in under bebisarnas 
armar och bara gå till bebisarnas 
bröst.

Vi rekommenderar alltid att följa 
hälsovårdsnämndens instruktioner 
för ditt land. Om du är tveksam till 
instruktionerna rekommenderar vi 
att du kontaktar din vårdgivare eller 
utbildad professionell personal för 
vidare vägledning.

Observera!

Följ dessa instruktioner och testa re-
gelbundet, i takt med att ditt barn 
växer och blir tyngre. På så sätt säk-
erställer du att tvillinghängvaggan 
aldrig kommer i kontakt med golvet. 

Observera!
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Tvättråd

Tvillinghängvaggan
 
Tvillinghängvaggan kan tvättas i maskin i 40 grader. Vid tvätt måste tvilling-
hängvaggans trekantiga karbinhakar tas av för att undvika att skada din 
tvättmaskin och hängvagga. Undvik kemisk rengöring.

Använd inte blekmedel. Torka endast på torkställning och inte i torktumlare.

Kapokmadrasserna

Kapokmadrasserna får inte tvättas. Men kapokfibrerna mår bra av att du 
vädrar madrassen utomhus ungefär en gång i månaden, vilket återställer  
deras naturliga egenskaper.

Om du har barn som lätt blir varma, rekommenderar vi att vädra madrassen 
oftare, då kapok ska hållas torrt så mycket som möjligt.
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Varför bör jag använda en hängvagga?

Vissa barn är riktiga sjusovare. Men det kan ibland uppstå perioder då 
det kan vara svårt för de små att komma till ro – och det är under dessa 
perioder som hängvaggan kan komma till nytta för dig och ditt barn. De 
gungande rörelserna påminner barnet om tiden i livmodern och det kan 
kännas extra säkert för barnet att gungas. Det får de små att hänge sig 
åt sömnen.

Hur mycket kan barnet sova i hängvaggan?

Som utgångspunkt kan din bebis sova i hängvaggan så mycket som be-
hövs, men alla barn är olika. Om du är osäker på om du använder vag-
gan för mycket rekommenderar vi att du pratar med din barnläkare om 
barnets sömnmönster och behov.  

Kan bebisen sova i hängvaggan på natten?

Moonboon vägleder alltid i enlighet med danska Socialstyrelsen, men 
just nu finns det inga specifika rekommendationer angående användnin-
gen av hängvaggor. Därför rekommenderar vi dig att följa din magkäns-
la.
 
Din bebis kan mycket väl sova i hängvaggan om natten, men kom ihåg 
att den inte ska ersätta en riktig säng. Barnet ska också kunna sova på 
en fast madrass. Det är viktigt att barnet inte sover i hängvaggan utan 
uppsikt om barnet är tillräckligt stort för att kunna vända på sig. Var också 
medveten om att barnet ska kunna vrida huvudet fritt så att det inte pres-
sas ner mot bröstet.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din barnläkare, som är utbildad 
i att utgå från din specifika situation om du har några frågor om din bebis 
och hängvagga.

Hvorfor følger der plastdele med til min slyngevugge?

I augusti 2021 uppmärksammade den danska säkerhetsmyndigheten 
att det förekommit fall där barn fått metallsplitter i ögonen på grund av 
olämpliga metallkrokar som använts för att hänga upp sensoriska gun-
gor, nätgungor och vaggor.

Moonboon har med anledning av detta tagit fram en specifik takupp-
hägning som kan användas för upphängning i tak av betong och trä. 
Dessutom har Moonboon utvecklat plastdelar till Moonboons fjäder och 
vaggmotorsystem för att helt undvika metall mot metall i upphängningen.

Questions and Answers

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

Fler frågor?
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• Dra åt alla monteringsdelar ordentligt och var spe-
ciellt uppmärksam på alla lösa komponenter som kan 
fånga upp delar av kropp eller kläder och därmed 
orsaka kvävningsrisk (inklusive sladdar, knappar etc.)

• Små barn får inte leka i närheten av produkten utan 
uppsikt.

• Moonboon rekommenderar att endast använda 
Moonboons kapokmadrasser i original i Moonboons 
tvillinghängvagga. Om en alternativ madrass används 
får madrassens tjocklek inte överstiga 80 mm.

• Var uppmärksam på brandrisken som kan uppstå vid 
användning av cigaretter, öppna lågor eller andra källor 
som genererar stark värme (som elektriska, infraröda och 
gasuppvärmda anordningar) i närheten av produkten.

• ANVÄND INTE produkten om några delar saknas 
eller om produkten är skadad eller trasig. Kontak-
ta Moonboon angående nya originalkomponenter. 
ERSÄTT ALDRIG originaldelarna med andra kompo-
nenter.

• Montera endast tvillinghängvaggan med dess orig-
inaldelar och -upphängning. Undvik att använda alter-
nativa delar och upphängningar.

• Kontrollera att karbinhaken är låst och sitter korrekt 
varje gång du använder tvillinghängvaggan.

• Använd alltid de medföljande plastdelarna.

• Kontrollera att säkerhetsremmen är korrekt monterad 
på fjädern. Remmen går genom fjädern och ska monteras 
 på “ögonen” i vardera ände av fjädern.

• Kontrollera att knapparna är ordentligt stängda och 
sitter fast i tyget varje gång du använder hängvaggan.

• Tvärpinnen ska monteras horisontellt eller så nära 
hori sontellt som möjligt. Det är viktigt att spännsnöre-
na knyts ordentligt runt både tvärpinne och tyg, så att 
tvärpinnen sitter fast.

• Vi rekommenderar att du alltid är i närheten av tv-
illinghängvaggan när dina barn är i den. Detta gäller 
både dagtid och nattetid. Du måste se till att hängvag-
gan aldrig kommer i kontakt med golvet när den vaggar. 
Läs avsnittet om HÖJD.

• Tvillinghängvaggans fjäder kan bära max 20 kg. Om 
denna viktgräns överskrids, frånsäger sig Moonboon 
ansvaret för användningen av tvillinghängvaggan och 
fjädern.

• Tvillinghängvaggan får aldrig användas som leksak, 
gunga eller liknande. Det är särskilt viktigt att hängvag-
gan inte svängs eller leks med medan dina barn ligger 
i den. Se till att personer i närheten – särskilt barn – är 
medvetna om när dina barn är i hängvaggan.

• Om det finns synliga skador eller slitage på tyget eller 
metalldelarna ska du avstå från att avända hängvaggan 
tills skadan är åtgärdad.

• Moonboon avråder från all användning av tvilling-
hängvaggan så snart barnen kan vända sig eller kan 
sätta sig upp på egen hand. Om du väljer att fortsätta 
använda tvillinghängvaggan efter att barnen kan vända 
sig eller sitta upp, måste barnen vara under konstant 
uppsikt vid användning. Moonboon frånsäger sig allt 
ansvar för användningen av tvillinghängvaggan i detta 
fall.

Säkerhetschecklista

Läs igenom säkerhetschecklistan nedan noggrant. När listan har kontrollerats och är i ordning kan du använda tvil-
linghängvaggan. Ha det så mysigt!

Se till att regelbundet kontrollera att 
din tvillinghängvagga och din fjäder 
uppfyller alla punkter.

Observera!
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