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OBS! Brug ikke slyngevuggen, når dit barn er stort nok til at kunne sætte sig
op eller kravle ud af slyngevuggen, uden opsyn fra en voksen - Baby må KUN
sove på ryggen i slyngevuggen - Baby må maks veje 15 kg, når den bruger
slyngevuggen - Lad ikke din baby være i slyngevuggen uden opsyn fra en
voksen - Hold øje med, at din baby ikke bliver for varm i slyngevuggen/brug
ikke dyne i slyngevuggen - Tjek fjederens slitage løbende - Tjek silikone covers
slitage - Vi anbefaler ikke, at din baby sover i slyngevuggen om natten - Følg
altid vores sikkerhedstjekliste. Ved evt. tvivl omkring brug af slyngevugge,
rådfør med din sundhedsplejerske eller andet sundhedspersonale.

1. Hvad medfølger i pakken?
1 stk. slyngevugge i 100% økologisk bomuld
1 stk. slyngevuggemadras i uld med betræk af 100% økologisk bomuld
1 tværbind i birketræ
2 stk. fjedre - Fjeder 1 (2-10 kg) og Fjeder 2 (10-15 kg) + sikkerhedsstrop
Silikone cover til metaldele (12 stk.)
Bomuldsdække
2 stk. karabinhager
Trekant karabinhage + D-ring
Stofpose til opbevaring
Stativ (hvis tilkøbt)

Fjeder 1

Fjeder 2

NOTE: Følgende brugermanual gør sig gældende for både
slyngevugge samt stativ fra Babynohr. Hvis du har købt en
af delene seperat, læses kun det relevante.

2. Hvordan samler man slyngevuggen?
1. Træk de medfølgende silikone cover, på følgende metaldele: Spidsen af
trekant karabinhage, begge ender af de to andre karabinhager. Herved
undgås metal mod metal.
2. Fold slyngevugge stoffet ud, og samle stoffet sammen for oven.
3. Monter D-ringen nedover midten af stoffet(se billede på næste side).
Åben for den trekantede karabinhage og før stoffet igennem den. Luk
herefter karabinhagen.
4. Monter den fjeder, der passer efter dit behov, ved brug af en
karabinhage.
5. Hæng selve slyngevuggen op i stativet, i den anden ende af fjederen
vha. den anden karabinhage.
6. Monter sikkerhedsstroppen (Skal sidde i den trekantede karabinhage
og den øverste karabinhage).
7. Sørg nu for, at den medfølgende bomuldspose, monteres uden om
fjederen og alle de dele der er lavet af metal, og bind snoren stramt.
8. Monter tværpinden i midten af slyngevuggens sider og bind den
medfølgende snøre rundt om slyngevuggen på hver side af pinden. Du
kan rykke op og ned på tværbinden, i forhold til hvilken form du ønsker,
på din slyngevugge, vi anbefaler at placere tværpinden forholdsvist højt
på slyngevuggen, så du skaber et større rum inde i slyngen.
9. Placer nu madrassen i bunden af slyngevuggen

OBS! Før du placerer dit barn i slyngevuggen første gang, skal du
gennemgå sikkerhedstjeklisten og sørge for, at alle punkter er opfyldt.

Hvilken fjeder skal jeg bruge? Vi har valgt at udvikle to fjedre, til
slyngevuggen. En fjeder 1 og fjeder 2. Fjeder 1, er til de mindre babyer 2 til
8-10 kg, der giver en blødere og roligere vugningen. Når baby vejer
omkring 8-10 kg, kan der udskiftes til fjeder 2 (10-15 kg).

3. Hvordan samler man stativet?
Hvad medfølger til stativet?
1 stk. topsamling
4 stk. samlingsrør
4 stk. samlingsrør med bundafslutning
Stativet fra Babynohr er designet til at kunne holde en slyngevugge. Der
må maksimalt være 15 kg i stativet.
Samling af stativet:
1. Start med at samle benene til stativet. Der er 4 ben til stativet, og
hvert ben samles af 2 rør, hvoraf det nederste samlingsrør skal være
et samlingsrør med bundafslutning, hvor der er en "fod" på. Rørene
skal skures i "hak" hvor den lille knap på røret, trykkes ind og
herefter drejes i "hak", så knappen bliver trykket ud i hul.
2. Du kan nu forbinde de 4 ben til topsamlingen på tilsvarende måde.
Sørg for at hvert ben er drejet i "hak".
3. Juster benene og dets fødder, så det står solidt på dit gulv. Spred
benene så meget som muligt.
4. Du kan nu hænge din slyngevugge på stativet.
Stativet kan nemt skilles fra hinanden og flyttes rundt i huset efter
behov. Ligeledes kan det nemt medbringes på farten. Afmonter
slyngevugge, og skil stativet fra hinanden på tilsvarende måde, som du
samlede det.

OBS! Flyt aldrig på stativet i mens din baby ligger i slyngevuggen.

4. Montering af slyngevugge i stativ
Den samlede slyngevugge (se afsnit længere oppe), monteres nu på
stativet. Fjeder og slyngevugge monteres ved hjælp af en karabinhage
til stativets topsamling .
Check at karabinhagerne er låst ordentligt fast. Og check at
silikonebåndet sidder ordentligt på alle "metal-delene".

OBS! Du må aldrig skubbe slyngevuggen frem og tilbage, fra side til
side, og bruge den som en gynge. Dette er ikke hensigten med
slyngevugge eller stativ.

Babys placering i slyngevuggen:
Når du skal løfte baby over i slyngevugge, kan det være nemmest
både at holde baby omkring nakke og numse, på den måde kan du
nemmest placere baby i slyngevuggen. Baby skal ligge med fødderne i
den ende med trykknapperne, dvs. man løfter hovedet ind først, fra
den ende med trykknapperne (som åbnes inden placering af baby).
Læg baby i midten af slyngevuggen, så hovedet er en smule hævet i
forhold til fødderne.
Når baby er blevet større, er det bedst at hovedet placeres så tæt på
hovedenden som muligt. Husk at tværpinden skal være vandret, da
den sørger for at holde på formen af slyngevuggen.
OBS. slyngevuggen skal ikke hænge, hvor baby kan få træk. Hvis baby
skal have lidt ekstra varme, så brug et lille babytæppe eller stofble
eller lignende og ikke en dyne, sørg for at det ikke placeres over
barnets hoved.

5. Test af slyngevugge
Inden du tager slyngevuggen i brug, skal du lave en test af slyngevuggen.
Test af silikone cover:
Montér slyngevugge og stativ som anvist i denne manual. Tjek at alle dele
er samlet korrekt og at der sidder silikone cover på alle metaldelene, der
rører ved en anden metaldel. Disse silikone covers skal tjekkes med jævne
mellemrum, for at sikre, at de ikke er blevet mørnet. Hvis dette er
gældende, skal den beskadigede silikone cover, udskiftes med en ny, der
medfølger. Hvis du løber tør for silikone covers, kan de tilkøbes billigt på
www.babynohr.dk, vi anbefaler ikke at du bruger andre end disse, da de er
testet til formålet. Disse silikone covers, har til formål at forhindre at, der
opstår friktion mellem slyngevuggens metalophæng idet metalfladerne
herved ikke rammer hinanden og herved undgås metal mod metal og at,
der kan afskalle metalsplinter.
Test uden baby:
Træk i fjederen, så den strækkes så lang som muligt. Den skal strækkes så
langt, at du kan mærke at den monterede sikkerhedsstrop stopper
fjederen i at blive længere. Når fjederen er helt strakt ud, skal der være
mindst 5 cm fra slyngevuggens bund og gulvet.
Test med baby:
Nu lægger du baby i slyngevuggen, og laver tilsvarende test som ovenfor.
Du strækker altså fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen
stopper den. Og der skal være mindst 5 cm fra slyngevuggen til gulvet.
Udfør denne test jævnligt, i takt med at din baby bliver tungere, herved
sikre du at slyngevuggen aldrig kommer i kontakt med gulvet. På denne
måde tester du også at fjederen stadig passer til din babys vægt, og ikke er
slidt.
Udover disse test, bør du med jævne mellemrum også tjekke
sikkerhedstjeklisten i gennem(ses i næste afsnit).

6. Sikkerhedstjeklise
Brug kun de medfølgende orginale dele og ophæng, til montering af
slyngevuggen, som er egnet til formålet. Brug ikke alternative dele og ophæng.
Tjek at karabinhagerne er intakte og sidder korrekt hver gang du bruger
slyngevuggen.
Tjek at de medfølgende silikone covers sidder korrekt omkring metaldelene.
Tjek at silikone cover ikke er blevet møre, i så fald skal de udskiftes.
Tjek jævnligt metaldelene. Her skal ikke være gråt støv på.
Tjek at sikkerhedsstroppen er monteret korrekt.
Tjek at tværpinden er tæt på vandret. Båndene skal være bundet rundt om både
tværpind og stof, så tværpinden er fikseret til slyngevuggen.
Tjek at stofstropperne til tværpinden er bundet korrekt.
Tjek at stofposen dækker alle metaldelene på slyngevugge ophænget.
Tjek at knapperne på slyngevuggen er lukket.
Hold altid øje med dit barn, når det ligger i slyngevuggen.
Sikre dig, at slyngevuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den vugger.
Slyngevuggen er placeret i et sikkert miljø.
Sikre dig, at der ikke er synlige skader eller slidtage på stof eller metaldelene,
brug ikke slyngevuggen, før skaden er udbedret.
Baby ligger udelukkende på ryggen i slyngevuggen.
Baby har frie luftveje og er ikke for varm i slyngevuggen.
Slyngevuggen og fjederen kan maks bære 15 kg. Hvis slyngevuggen bruges til et
barn over denne vægtgrænse, fraskriver Babynohr sig ansvaret for brug af
slyngevugge, fjeder og stativ. Dette gælder også når dit barn kan sætte sig op,
her er det egen vurdering, om det fortsat er forsvarligt at anvende slyngevugge.
Vi anbefaler ikke at bruge slyngevuggen uden voksen opsyn, når barnet kan
sætte sig op.
Slyngevuggen er ikke et legetøj, og må ikke bruges som gynge eller lignende.
Sørg for, at andre børn i nærheden ikke støder ind i slyngevuggen, når dit barn
befinder sig i den.
Ovenstående liste skal tjekkes og være i orden, inden brug af slyngevuggen.

7. Vaskeanvisninger
Slyngevuggen kan vaskes på finvask i vaskemaskinen på 30 grader. Alle
metaldele, kan afmonteres på slyngevuggen. Dette gøres inden vask i
vaskemaskine. Vi anbefaler at vaske i hånden, hvis slyngevuggen vaskes
ofte.
Madras kan vaskes på uldprogram i vaskemaskine, eller i hånden.
Kan ikke tørretumbles.
Vi anbefaler, at vaske slyngevuggen inden brug.

8. Vuggemotor
Der er allerede monteret karabinhager på vuggemotoren når du
modtager den. På karabinhagerne skal de medfølgende
silikonecovers sættes på, disse forhindre at der er metal mod metal i
din opsætning.
Nu hæfter du den øverste karabinhage fast i dit stativ og sætter
strømforsyning til i det lille hul i toppen af motoren.
Sørg for, at ledningen ikke hænger ned ad motoren eller slyngevuggen, men føres væk fra slyngevuggen.
Hæng nu din fjeder og slyngevugge i karabinhagen under motoren.
Tjek at karabinhagerne fungerer og låser ordentligt.
Når slyngevuggen er monteret skal snoren med ringen i(se billede),
der hænger ud fra bunden af motoren, monteres rundt om stoffet i
toppen af din slyngevugge. Dette gøres ved at føre snoren ned og
rundt omkring stoffet. Derefter kan du fæstne krogen/ringen omkring
snoren, så den låser. Alternativt kan snoren fra motoren også hæftes
fast på midten af tværpinden.
Det er vigtigt, at snoren sidder godt fast inden du slipper den.
Når vuggemotoren og nylonsnoren er monteret korrekt, kan du
tænde for strømmen.
Bemærk venligst, at motoren ikke virker uden vægt
.

På de to knapper kan du justere tiden og tænde lyset. Motoren kan
indstilles til at vugge i 0,5, 1 eller 2 timer. Lyset kan tændes og
slukkes.
Yderligere kan tempoet på vuggehastigheden reguleres ved at skrue
på tempo-knappen.
Start motoren:
For at starte vuggemotoren lægger du blot en hånd på tværpinden og
sætter slyngevuggen i gang med at vugge ved, at trykke ned på
tværpinden en 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 det tempo din
baby ønsker.
Når tiden er gået, vil motoren stille og roligt gå ned i tempo, hvorefter
den stopper helt.

Tænd lampe

Reguler tiden, 0,5, 1 eller 2 timer
Reguler tempoet
Snoren, der skal hæftes
på slyngevuggen

