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DK

VIGTIGT — Læs omhyggeligt. Gem til fremtidig brug.
IMPORTANT — Read carefully. Save for future use. 

Manual til tvillinge slyngevugge 
Cradle guide

 

Cozy Cradle Twin 
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STYKLISTE
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 x  2 slyngevugger i økologisk bomuld med baldakin

 x 1 tværpind

 x 1 fjeder med sikkerhedsstrop og bomuldspose

 x 1 mulepose  i økologisk bomuld

 x 2  madrasser med 100 % ren uld og økologisk bomuldsbetræk
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A D V A R S E L !
Benyt ikke slyngevuggen, når din baby kan sidde, knæle eller trække sig op • Din baby må 
udelukkende sove på ryggen i slyngevuggen. Placér aldrig din baby på siden eller på maven i 
slyngevuggen • Dine babyers vægt må ikke overstige 15 kg, når de placeres i vuggen •  Benyt 
ikke slyngevuggen, hvis der er tegn på skade eller mangler • Lad aldrig din baby være ude 
af syne, når slyngevuggen anvendes • Vær opmærksom på, at din baby ikke bliver for varm i 
slyngevuggen  • Tjek løbende vuggens fjeder for eventuel slidtage • Mindre børn bør ikke lege 
i nærheden af vuggestativet uden opsyn • Vi anbefaler, at fjederen udskiftes ved genbrug til ny 
baby.  
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TILLYKKE MED DIN TVILLINGE SLYNGEVUGGE! 

Læs brugsanvisningen grundigt for at sikre korrekt brug. Det er vigtigt, at slyngevuggen bliver 
monteret korrekt! 

Tvillinge slyngevuggen skal anvendes som hængekøje til babyer, der vejer op til 15 kg (samlet vægt). 
Ønsker du at forlænge brugen af slyngevuggerne, skal fjederen skiftes ud til en der egner sig til 
mere vægt. Du kan også anvende et konverteringssæt, således at slyngevuggerne  kan anvendes 
seperat med hver deres fjeder. 

Vær opmærksom på, at slyngevuggen ikke må benyttes af børn, der kan rulle, sidde eller selv 
trække sig op.

Slyngevuggen er et trygt sted for babyer at sove, da den efterligner den første tid inde i deres mors 
mave. Den medfølgende fjeder giver slyngevuggen mulighed for at vippe i op- og nedadgående 
bevægelse. Bevægelsen virker beroligende på mange babyer, som oftest vugges i søvn af denne 
bevægelse. Det har en postiv effekt på de fleste urolige babyer, der f.eks. er plaget af kolik, refluks 
eller babyer med generelle søvnproblemer.

ANVENDELSE

Når slyngevuggen er monteret, bør du altid tjekke, at den fungerer efter hensigten, inden du 
lægger dine babyer i slyngevuggen. Fungerer alt efter hensigten, er slyngevuggen klar til brug 
og du kan placere din baby i slyngevuggen.

Placér din baby på ryggen i midten af slyngevuggen, en i hver vugge, sørg dog altid for, at 
hovedet ikke ligger lavere end fødderne. Vær opmærksom på, at din babys hovedet ikke 
bliver presset for meget mod brystet. Det er vigtigt, at luftvejene er frie. Placér evt. et 
foldet håndklæde under madrassen fra skulder-området og ned, så din babys hovedet tiltes 
let bagover. Babyen ligger i slyngevuggen i en let c-kurve, der understøtter den naturlige 
udvikling. Placér ikke dyne eller lign. under babyen, da det kan blive for varmt samt blokere for 
luftvejene. 

Du finder Baldakinen i slyngevuggens lomme. Hiv den op ad lommen og placér den over 
slyngevuggens tværpind. Når baldakinen anvendes, skal den placeres således, at der fortsat 
kan komme frisk luft til din baby.  

Når din baby ligger godt placeret i slyngevuggen, kan du vugge den ved behov ved at trykke 
ned på tværpinden.    

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Slyngevuggen kan håndvaskes ved max 30 °C. Undgå dog at vaske slyngevuggen for ofte for at 
mindske uønsket slidtage. Fjern madrassen og afmontér metaldele samt træpinden inden vask.

Madrassen tåler kun nænsom håndvask  ved max. 30 °C. Anvend vaskemiddel egnet til uldvask. 
Pres overskydende vand ud ved at rulle madrassen i et håndklæde. Madrassen lægges vandret til 
tørre. Husk at vende madrassen under tørring. Alternativ kan madrassen lægges i fryseren 1 time. 
Luft gerne madrassen hver 14. dag

   

BRUGSANVISNING VIGTIGT!
GEM TIL FREMTIDIG BRUG

DK
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MONTERINGSVEJLEDNING
 

Vi anbefaler, at slyngevuggen monteres i loftet,  men det er også muligt at benytte et karmbeslag eller et 

stativ egnet til formålet. (Anvend ikke kæde, hvis stativ eller karmbeslag anvendes til ophæng). 

       Montér først det valgte ophæng (loftkrog, karmbesalg, stativ).

       Montér den medfølgende fjeder i ophænget. Træk nu fjederposen  op og bind den fast              

       således at posen dækker fjederens runde øje ophænget (medfølger ikke)

        Hæng slyngevuggerne op i den anden ende af fjederen ved hjælp af karabinhagen, som allerede   

        sidder på slyngevuggerne. 

       Montér tværpinden på slyngevuggerne og bind pinden fast til slyngevuggerne. Justér placeringen af   

        tværpinden, så den er vandret og  vuggerne hænger lige. 

        Når vuggerne hænger lige, binder du snøren under vuggens karabinhage.

       Placér afslutningsvist madrasserne i bunden af slyngevuggerne. 
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SIKKERHEDSTJEK

Gennemgå nedenstående punkter for at være sikker på, at slyngevuggen anvendes korrekt.

• Ophænget er monteret korrekt.

• Der er ingen tegn på skade eller mangler ved slyngevuggen eller det medfølgende tilbehør 

• Tværpinden er monteret korrekt og sidder fast

• Der er den nødvendige afstand til gulvet under slyngevuggen, så slyngevuggen ikke rammer gulvet. 

Dette gøres ved at strække fjederen ud til dens max. længde. Herefter skal der minimum  være 10 

cm mellem vuggen og gulvet

• Alle karabinhager er lukket korrekt

• Der er ingen elementerpå gulvet under slyngevuggen

• Slyngevuggen er placeret i et sikkert miljø

• Min baby kan ikke sidde, knæle eller trække sig op 

• Min baby ligger udelukkende på ryggen i slyngevuggen 

• Mine babyers vægt overstiger ikke 15 kg (til sammen) 

• Min baby har frie luftveje og er ikke pakket for varmt i slyngevuggen

BRUGSANVISNING VIGTIGT!
GEM TIL FREMTIDIG BRUG

DK
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