
Dayie ApS 
Frederikssundsvej 402 

2700 Brønshøj 
www.dayie.dk - hello@dayie.dk

ADVARSEL! HAK ALLE PUNKTER AF,  
FØR DU TAGER VUGGEMOTOREN I BRUG! 

Vuggemotoren må kun bruges med Dayies fjedre ellers bortfalder reklamationsretten! 

Fjern aldrig sikkerhedssnorene, som er monteret indvendigt i de enkelte fjedre. Skulle uheldet være ude, vil 
sikkerhedsremmen gribe barnet, så det ikke ryger på gulvet. 

Tilføj fjedre i takt med at babys vægt øges og følg altid vejlening for vægt og fjedre inkl. Vægt på vuggen 

Sikker anvendelse: 

Vuggemotoren er kun til brug for spædbørn, som sover på ryggen. Læg ikke din baby på siden eller på 
maven i vuggen 

Vuggemotoren har en vægtbegrænsning på 18 kg med Dayies Multifjeder 

Bunden af vuggen bør minimum være monteret, så den hænger 40 cm over jorden/gulvet 

Lad ikke din baby sove med for mange lag dyner, eller med for meget tøj på. Huer er ikke egnet, da de kan 
rykke sig ind over barnets ansigt og dermed påvirke vejrtrækningen. 

Ifølge Dansk Standard for krybber og vugger DS/EN 1130:2019, bør en baby ikke længere bruge 
slyngevuggen, når den kan vende sig, sidde eller trække sig selv op. 

Sikker montering: 

Den sikreste måde at montere vuggemotoren er med en gyngekrog eller en lukket skruekrog, som monteres 
i bjælke, beton eller mursten. Du kan også vælge at montere den i et stativ, men vær opmærksom på at 
stativet skal være godkendt til brug med vuggemotor. Alle ophæng kan købes hos Dayie. Kontakt dit lokale 
byggemarked for råd og vejledning, om hvordan den monteres sikkert i netop dit hjem. 

Tjek at ophænget kan bære mindst 40 kilo og gerne mere - brug f.eks. din egen kropsvægt og hæng dig i 
krogen. Gentag dette tjek jævnligt inden brug.  

Følg brugsvejledningen og dobbelttjek, at alt er samlet korrekt. Du kan altid finde vores manualer på 
hjemmesiden under https://dayie.dk/pages/manualer-og-links 

Brug ikke vuggen, hvis der mangler dele, eller nogen af delene er beskadiget 

Ophæng på andre måder, end dem vi anbefaler, sker på eget ansvar 

Sikkert miljø omkring vuggen: 

Ophold dig altid i nærheden af vuggen og efterlad aldrig din baby uden opsyn 

Efterlad aldrig mindre børn i nærheden af vuggen - vuggen er ikke beregnet, som en gynge eller som legetøj 

Vær opmærksom på miljøet omkring vuggen. Placer den ikke i nærheden af åbent ildsted, kakkelovn, komfur , 
varmeapparat eller lignende. 
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