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Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og 
opbevar manualen til fremtidig brug. 

Myggenet til Slyngevugge
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Brugervejledning

Moonboon myggenet er designet til brug sammen med slyngevuggen og den 
medfølgende motor. 

Funktioner

• Myggenettet er et tilbehør, der holder myg og fluer væk fra slyngevuggen 
i de varme måneder.

• Myggenettet har en overlappende åbning, der gør det nemt at åbne og 
lukke det, så du kan placere din baby i slyngevuggen, uden at fjerne nettet 
hver gang. 

Samling

Find myggenettets overlappende åbning på produktets “forside”. 

Find “toppen” af myggenettet, hvor snørrelukningen sidder. 
 

Hvis snørrerne er bundet, skal de løsnes op. Udvid åbningen øverst på myg-
genettet så meget som muligt. Når du udvider åbningen, skal du sørge for, at 
snørrene ikke trækkes ind i løbegangen. 

Træk myggenettet op omkring slyngevuggen gennem den øverste åbning. 

Justér nettet for at sikre, at den overlappende åbning flugter med slyngevug-
gens forside, hvor Moonboon-logoet er vist.

Fortsættes på næste side...
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Hvad følger med? 

• 1 x myggenet i 100 % polyester med snørre- og trykknaplukning.
• 1 x opbevaringspose i samme materiale.
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Brug trykknappen til at fastgøre myggenettet til metal ringen på slyngevuggen. 
Trykknappen skal indsættes i metal ringen.

Når trykknappen er lukket, strammes wire kablet rundt om eller lige under  
metal ringen. Sørg for at der er plads rundt om wire kablet for at undgå  
indvikling.

Bind snørren i en blød dobbeltknude. Længden på snørren og eventuelle an-
dre snørrer bør, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke være længere end slyn-
gevuggens tværpind. 

Til sidst skal myggenettet justeres en sidste gang for at sikre, at den over-
lappende åbning vender i samme retning som slyngevuggens forside, hvor 
Moonboon-logoet er vist.

Din baby er nu klar til at nyde en uforstyrret lur.
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Sikkerhedstjekliste

• Når du strammer snørrelukningen, sørg for at give plads til metal ringen og 
wire kablet for at undgå at nettet bliver viklet ind i snørren.

• Bind ikke dobbeltknuden for stramt. Det gør det nemmere at løsne knuden 
op for at fjerne nettet. 
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