
 

Samlevejledning Tvilling 
Slyngevugge

TJEKLISTE 

Sikker anvendelse: 

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

Slyngevuggen har en vægtbegrænsning på 18 kg 

Slyngevuggen bør aldrig svinges eller rykkes så kraftigt i, at dens delelementer “hopper” 

Bunden af slyngevuggen bør maks. 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. 

Sikkerhedtjek: 

Vi anbefaler, at du monterer din slyngevugge i loftet. Den sikreste måde at montere 
slyngevuggen på, er med en gyngekrog eller en lukket skruekrog, som monteres i 
træbjælke, beton eller mursten. Kontakt dit lokale byggemarked for råd og vejledning, om 
hvordan den monteres sikkert i netop dit hjem. 

Tjek at ophænget kan bære mindst 20 kilo og gerne mere - brug f.eks. din egen kropsvægt 
og hæng dig i krogen. 

Følg samlevejledningen, som er vedlagt og dobbelttjek, at vuggen er samlet korrekt. 

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 slyngevuggen 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.



Tillykke med din nye slyngevugge fra Dayie, som din baby vil sove mange timer i indtil han/hun er 
omkring 10-12 måneder. Vuggen er testet til 18 kg, men vi anbefaler, at man holder op med at 

bruge den, når baby kan kravle ud af den selv eller sidde op.  
Det er vigtigt at man tester sit ophæng inden man lægger baby i vuggen. 

Dayie Tvilling Slyngevugge indeholder: 

▪ 2 x Slyngevugge i 100% økologisk, ufarvet bomuld 
▪ 2 x økologisk koldskumsmadras 
▪ 2x 100% økologiske velcro bomuldslagner  
▪ 1 x Tværpind i lyst limbatræ (dobbelt bredde) 
▪ 1 x En stor jumbo karabinhage 
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LÆS OMHYGGELIGT SAMLEVEJLEDNING TIL SLYNGEVUGGE 

a. Tag den store medfølgende karabinhage ud og saml toppen af slyngevuggen sammen i 
hånden, hvor der er et bånd, så alt stoffet kommer ind i karabinhagen.  

b. Hæng den op, hvor I ønsker og placer madrassen midt i.  
c. Bind herefter topsnoren rundt om begge sider, for at sikre karabinhagens placering 
d. Juster slyngevuggen, så de to sider med bånd er lige overfor hinanden med madrassen i 

midten 
e. Tag tværpinden i den ene hånd, mens du samler stoffet som en vifte med den anden, der hvor 

der er bånd på hver side. 
f. Anbring det samlede stof i tværpindens spalter på begge sider og bind båndene. 
g. Justér tværpinden til vandret position ved at hive og trække i stoffet, som nu sidder i 

tværpindens spalter. Så snart din baby placeres i vuggen sikres positionen af stof og tværpind 
med barnets vægt.  

OBS! Det kan godt kræve lidt finjustering at få det hele til at hænge helt lige. 
  
Nu kan dine babyer tage deres første lur på ryggen. 

! ADVARSEL!
• Vær altid sikker på at loftkrog, karmkrog eller stativ er monteret ansvarligt og kan bære mindst 15 kg 
• Vær sikker på, at alle dele er samlet korrekt inden brug 
• Hvis slyngevuggen ikke er samlet efter vores anvisning, sker brugen af den på eget anvar 
• Læs altid manualen inden produktet tages i brug 
• Stop med at bruge vuggen, når dit barn kan vende sig, sidde eller trække sig selv op!
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