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Side 1

VIGTIGT: BEHOLD VENLIGST FOR FREMTIDIG REFERENCE. GENNEMLÆS
INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT FØR VUGGEN SAMLES!

Her er den: Din helt egen Hussh tvillingevugge. Der er en ret stor
sandsynlighed for, at du vil blive yderst tilfreds med denne absolutte drøm
af en babyseng. Kindekeklein vuggerne skiller sig ud fra andre – disse
lavet med stor personlig snilde, yderst behagelige og stimulerende.
Vuggen er håndlavet af hollandske hænder. Dette gør hver vugge oprigtig
unik. Mindre skønhedsfejl og afvigelser beviser hvert produkts
individualitet. Hold dig dog endelig ikke tilbage fra at kontakte os, hvis
vuggen alligevel ikke lever op til dine forventninger.
Kontroller venligst at alle dele nævnt nedenfor forefindes, før vuggen samles.

Dele til tvillingevugge:
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bomuldsvugge med rumdeler og supportplade
let konkave madrasser med integreret bundbræt
lange rundstokke
ben
fjeder med sikkerhedsline
ophængningsreb
samlesæt: 8 karabinhager (6 og 7 cm), 4 øjeskruer,
‘tilpasnings-8’ere’

Svingekrog-sæt (tilvalg):
Forhæng dele (tilbehør):

1 svingekrog + rawlplugs
1 forhæng med 1 karabinhage (6 cm)

Advarsel!
Læs produkt-egenskaberne før brug på www.hussh-cradles.com
Brug af fjeder: Fjederen benyttes under normale betingelser.
Underforstået at man ikke må dreje/skrue eller overbelaste fjederen.
Børn bør konsekvent ikke tillades at lege med vuggen eller fjederen. Brug
altid sikkerhedslinen inkluderet i pakken.
Sådan monteres hængevuggen i loftet
Hængevuggen ophænges i en svinge-krog i loftet. Denne krog kan skrues
direkte op i en træbjælke (efter forboring). Ved gips- eller betonloft
benyttes rawlplugs til formålet. Test sikkerheden af ophænget for at sikre,
at krogen kan holde en hel del vægt. Note: Undgå at lægge for mange
kræfter i, når krogen skrues i loftet, da dette kan svække krogen.
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Sådan samles hængevuggen
Tag dig tid til at samle vuggen for at opnå de pæneste resultater. Dette er
særligt vigtigt, når den nødvendige reb-længde skal indstilles, ligesom ved
justering af vuggens plan for at sikre, at den er i absolut horisontalt
vatter. Mens dit spædbarns vægt øges, eller han/hun begynder at sove i
fodenden (eller hovedenden) af vuggen, justeres rebene tilsvarende, så
vuggen atter hænger horisontalt.
Vi anbefaler, at vuggen (bomuld) og forhæng (hør) stryges før vuggen
samles, fortrinsvis med et dampstrygejern.
I tilfælde af, at vuggen er for tæt på loftet (eller ved meget stor
loftshøjde), fastgøres et forlængende rebstykke mellem svinge-krogen og
fjederen, hvorved vuggen kan sænkes til den ønskede højde. Det er
muligt at bestille et forlængerreb inklusiv karabinhager til dette formål.
Når spædbørnene lægges i vuggen, anbefales at putte lagen eller dyne
glat ind under madrasserne, så madrasserne forbliver plane.
Nok tekst: Tid til at samle et skønt sovested. God fornøjelse! Med ønske
om mange timers søvn for dine babyer.
P.S. Del endelig Jeres oplevelser, fotos og videoer af
Hussh hængevuggen med os!
Send dem til info@hussh-cradles.com
De vil meget vel ende på vores website.

