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Bruksanvisning

Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara  
den för framtida bruk.

Myggnät till Hängvagga
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Bruksanvisning

Moonboons myggnät är designat för att användas med hängvaggan med 
motor.

Funktioner

• Myggnätet är ett tillbehör som håller myggor och flugor borta från din 
hängvagga under årets varmare månader.

• Myggnätet har en överlappande öppning som gör det enkelt att öppna 
och stänga, vilket gör att du kan placera din bebis i hängvaggan utan att 
ta bort nätet varje gång.

Montering

Leta reda på myggnätets överlappande öppning – detta är “framsidan” av 
produkten.
 

Leta upp myggnätets “topp” där dragskorna sitter.
 

Om dragskorna är knutna, lossa dem. Vidga öppningen så mycket som 
möjligt. När du vidgar öppningen, se till att dragskorna inte dras in i dragsko-
röret.
 
 
Dra upp myggnätet runt hängvaggan genom den övre öppningen.
 
 
Justera nätet för att säkerställa att den överlappande öppningen är i linje med 
framsidan av hängvaggan där Moonboon-loggan syns.

fortsätter på nästa sida...
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Det här medföljer

• 1 x myggnät av 100% polyester med dragsko och tryckknapp

• 1 x produktpåse i samma material
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Använd tryckknappen för att fästa myggnätet på hängvaggans metallring. 
Knäppningen ska vara inuti i metallringen.
 
 
När knappfästet är säkrat, dra åt dragskon runt eller strax under metallringen. 
Lämna utrymme runt trådsnöret för att undvika att det är i vägen.
 
 
Knyt dragskon i en mjuk dubbelknut. Längden på denna och eventuell  
kvarvarande dragsko bör av säkerhetsskäl inte vara längre än till hängvag-
gans tvärstång.
 
 
Justera slutligen myggnätet en sista gång för att säkerställa att den överlap-
pande öppningen är vänd i samma riktning som framsidan av hängvaggan 
där Moonboons logga syns.
 
 
Din bebis är nu redo att njuta av en ostörd tupplur.
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Säkerhetschecklista

• När du drar åt dragskosnörena, se till att lämna plats för metallringen och 
trådsnöret för att undvika att nätet är i vägen för tråden.

 
• Knyt inte dubbelknuten för hårt. Detta gör att du enkelt kan lösa upp knuten 

för att ta bort nätet.
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