
  Digital Vuggemotor  
Brugsmanual

Læs grundigt denne manual og gem den til fremtidig brug 



 

Læs grundigt denne manual, inden produktet tages i brug. Forhold dig kun til denne brugsmanual, hvad angår produktet. Andre 
vuggemotorvejledninger er ikke gældende! 

1. Ophæng og installation 

Vuggemotoren hænges op i enten et stativ, en karmkrog eller i en krog, som er fast monteret i loft eller bjælke [#1]. Sørg for altid at teste, at krogen er sikkert 
monteret og kan bære mindst 20 kg. Dette kan eksempelvis gøres ved at placere håndvægte eller bøger i din slyngevugge. Det er anbefalet at din vugge hænger 
mere end 40 cm over jorden, når der er vægt i. Sæt det antal fjedre på multifjederen, som tilsvarer dit barns vægt og hæng fjederen på vuggemotoren [#2]. Herefter 
kan slyngevuggen placeres i W-krogen i bunden af fjederen [#3]. 

2. Sådan tages vuggemotoren i brug 

Fjern plastik fra batteriet i fjernbetjeningen. TÆND IKKE MOTOR, FØR DER ER MINDST 3 KILO I VUGGEN! [#4] Sæt strømforsyning til [#5] Når der er vægt/baby i 
vuggen trækkes den stiplede nylonsnor ned og fastgøres i W-krog [#6]. Installer eventuelt den gule sikkerhedsline, som vist på billedet, for ekstra tryghed [#7]. Nu 
kan du tænde vuggemotoren ved enten at trykke på den brune tempoknap på vuggemotoren eller trykke på 1 på fjernbetjeningen [#8]. Du kan vælge at trykke på 
timerknappen på fjernbetjeningen, hvorefter en lille rød lampe begynder at blinke på displayet. Den tæller ned fra 90 minutter. Hvis ikke du tænder for timer-knap, 
kan vuggemotoren køre indtil den bliver slukket. Efterlad aldrig din baby uden opsyn, når motoren er tændt.  

Husk at tilføje fjedre i takt med at barnets vægt øges og brug aldrig andre fjedre end Dayies egen multifjeder. 

Der må ikke bruges andre fjedre end dem fra Dayie - ellers bortfalder reklamationsretten! 

3. Efter brug 

Sådan slukker du: Tryk på den røde slukknap øverst på fjernbetjeningen eller tryk på tempoknap på motor indtil den rammer 0. OBS! Sluk altid motoren og fjern snoren, før du 
løfter baby ud af vuggen! Rengøring: Vuggemotoren kan tørres af med en opvredet fugtig klud. 

SLUK ALTID FOR VUGGEMOTOREN INDEN DU GIVER BABY EN SUT ELLER VIL TAGE BABY UD AF VUGGEN! Hvis du tvinger vuggen i ro 
manuelt, kan det skade motoren. 

Reklamation 
Dette er et produkt, der er designet til at blive brugt indtil barnet kan vende sig, sidde eller trække sig selv op. Reklamationen dækker materiale- og funktionsfejl 
indenfor denne periode.  Der hæftes ikke for følgeskader eller slid ved overdreven brug eller ved fejlbrug. Hav in mente, at vuggemotoren er opbygget af sliddele, 
som med tiden vil blive svagere. Husk at gemme din købskvittering/ordrebekræftelse, som er gældende dokumentation. Købskvitteringen skal fremvises ved enhver 
form for reklamation.
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Det medfølger: 

1 x vuggemotor (A) 
1 x  karabinhage (B) 
1 x fjernbetjening (C) 
1 x strømforsyning (D) 

En multifjeder, som består af: 
2 x metalplader (E) 
7 x fjedre (F) eller triplefjeder (side 3) 
1 x W-krog (separator) (G)

C.

TÆND 
IKKE, 

FØR DER 
ER MINDST 3 

KILO I VUGGEN!

Babyvægt + vuggens vægt 
samlet Antal fjedre

2-4 kilo 2

4-6 kilo 3

6-8 kilo 4

8-11 kilo 5

11-14 kilo 6

14-18 kilo 7

G.

Vælg det rigtige antal fjedre til din babys vægt 

Du skal huske at tilføje fjedre i takt med at baby vokser og inkludere vægten på selve 
vuggen. Slyngevuggen vejer 2 kilo og Arthur Hængevugge 2,3 kilo.

• Vær altid sikker på at loftkrog, karmkrog eller stativ er monteret forsvarligt og kan bære mindst 20 kg 
• Vær sikker på, at alle dele er samlet korrekt inden brug 
• ALLE fjedre er sliddele og kan springe. Undersøg jævnligt din fjeder og skift den ud, hvis du bruger vuggemotoren meget 
• Brug sikkerhedstjeklisten og følg altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
• Vuggemotoren må ikke anvendes på andre måder end beskrevet i vejledningen

! ADVARSEL !! facebook.com/dayiedesign
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1 Hæng vuggemotoren op i et sikkert 
ophæng 2

Vælg det korrekte antal fjedre efter 
barnets vægt jvf. tabel. OBS! Hvis du 
bruger en anden vugge, så husk at 
regne vuggens vægt med.

3 Hæng vuggen på separatoren (W-krogen) 4
Læg vægt i vuggen. OBS! Tænd aldrig 
for strømmen, før der er mindst 3 kilo i 
vuggen!!

5 Tilslut strømforsyningen 6 7 8Monter den stiplede nylonsnor bagerst 
på W-krog. Det er vigtigt at nøgleringen 
kører frit langs fjederen.

Installer evt. den gule sikkerhedsline 
mellem vugge, vuggemotor og ophæng 
for ekstra tryghed

Du kan nu tænde for vuggen med 
fjernbetjeningen på niveau 1. Hvis ikke 
den vugger som ønsket, kan du tilføje 
flere fjedre indtil du opnår den perfekte 
vuggen. 



Dayie Triplefjeder består af 3 fjedre, 2 metalplader og en separator-
krog. Den er mere støjsvag end vores multifjeder. 

Tilføj det antal fjedre, som passer til din babys vægt og montér den 
under vuggemotoren. Monter herefter W-krogen/seperator-krogen. 

Placér hængevuggen inde i separatorkrogen . Dernæst trækker du i 
snoren, som hænger ud af vuggemotoren og monterer den i den 
yderste del af separatorkrogen.  

HUSK!! 
I takt med at din baby øger sin vægt, skal du tilføje den midterste 
fjeder, som vist på billederne.  

God fornøjelse! 

2 fjedre = 2-6 kg 3 fjedre = 7-16 kg 

Dayie ApS 
www.dayie.dk - hello@dayie.dk 

Instagram: @dayiedesign

Dayie Triplefjeder 

Hvis du har købt med triplefjeder, så følg 
denne vejledning:

http://www.dayie.dk
mailto:hello@dayie.dk
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