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INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT FØR HÆNGEGRENEN BENYTTES!

1.
Bestem 
placeringen 
af 
vægpladen 
på væggen.
Toppen af 
vægpladen 
bør sættes 
2,4 meter 
fra gulvet.

2.
Toppen af 
vægpladen 
genkendes ved 6 
forborede huller. 
Sikr at 
vægpladen er 
horisontal ved at 
benytte et 
vatterpas (eller 
med dit ”tømrer-
øje”).

3.
Pres pladen mod væggen og 
marker de 4 huller (øvre 
halvdel) og 2 huller (nedre 
halvdel) til rawlplugs ved at 
bore kortvarigt i væggen 
gennem de forborede huller 
med et 5 mm (træ) bor.
Bor IKKE gennem de 3 
huller i midten: de er til at 
fastgøre hængegrenen.

4.
Bor de 6 huller ved at 
benytte et 8 mm murbor 
(eller et 8,5 mm bor hvis 
væggene er hårde). Bor 
huller der er lidt dybere 
end plugsene. Derefter, 
skub plugsene ind i 
væggen. Du skal muligvis 
slå let på plugsen med en 
(lille) hammer. 

5.
Placér vægpladen foran 
hullerne. Skru de lange 
bolte gennem pladen 
og ind i plugsene. Se 
bag pladen for at sigte 
mod hullerne. Når det 
er sikret at alle 6 bolte 
er placeret korrekt 
ind i plugs-hullerne, 
tages vægpladen 
ned.

6.
Påsæt “grenen”
på vægpladen 
som vist i de 
næste to 
billeder. 



Instruktionsmanual Hængegren         Side 3

VIGTIGT: BEHOLD VENLIGST FOR FREMTIDIG REFERENCE. GENNEMLÆS 

INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT FØR HÆNGEGRENEN BENYTTES!

7.
Nu kan den 
komplette 
Hængegren 
fæstnes til 
væggen. 
Benyt topnøglen 
til at stramme 
hver bolt lidt 
efter lidt.

8.
Placér hætterne på 
boltene.

Din Hængegren er
nu fastgjort til 
væggen! 

9.
Hæng fjederen 
i hængegrenen 
ved brug af 'S-
krog. 

Skub 
låseringen 
ned.

10.
Vedhæft vuggen 
ved brug af de 4 
(mindste) 
karabinhager.

Din Hængegren®er klar til brug! 
Vi ønsker dig og din baby mange fornøjelige sovende stunder.

P.S. Del endelig Jeres oplevelser, fotos og videoer af
Hussh hængevuggen med os!

Send dem til i  nfo@hussh-cradles.com  .
De vil meget vel ende på vores website.


