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BELANGRIJK: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG

Hier is ze dan: je eigen Hussh tweelingwieg. Grote kans dat deze dróóóm
van een babybedje heel goed gaat bevallen. Gewoon omdat zij net even
anders is dan anders, gemaakt met uiterst persoonlijke zorg én zo heerlijk
comfortabel.
Het wiegje is ‘handmade by’ Hollandse handen. Elk wiegje is daarmee
eigenlijk uniek. Kleine imperfecties en afwijkingen geven de originaliteit
aan van het produkt. Mocht het wiegje desondanks niet voldoen aan je
verwachtingen, laat het ons dan weten!
Voordat je de wieg in elkaar gaat zetten, controleer eerst even of alles erbij zit.
Onderdelen Tweelingwieg:
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katoenen wiegenbak + ronde plaat
stoffen tussenwandje (katoen/gaas)
ronde elastiekjes
licht holle matrassen incl. geïntegreerde bedplaat
lange hangstokken
pootjes
veer met veiligheidslijn
hangkoorden
zak met ijzerwaren: 8 karabijnhaken (6 en 7 cm groot),
oogmoeren, 4 ‘stelachten’

Schommelhaak-set (accessoire):
Onderdelen hemeltje (accessoire) :

1 schommelhaak + plug
1 hemeltje met 1 karabijnhaak (6 cm)

Waarschuwing!
Lees voor het gebruik de produktvoorwaarden op www.hussh-cradles.com
Gebruik van de veer: de veer dient ‘normaal’ gebruikt te worden. Onder
‘normaal’ verstaat de fabrikant het niet draaien/torderen of plotseling
ontladen (loslaten) van de veer. Laat kinderen dus niet spelen met de
wieg en/of veer. Gebruik altijd de meegeleverde veiligheidslijn.

De bevestiging in het plafond
De wieg hang je aan een schommelhaak in het plafond.
In een houten balk is deze haak – na voorboren - direct te bevestigen.
Heb je een betonnen plafond, gebruik dan ook de plug. Test de
stevigheid van je constructie en verzeker jezelf er natuurlijk van dat die
het nodige kan hebben!
NB. Het indraaien van de ophanghaak mag niet met veel kracht
gepaard gaan, anders kan de haak verzwakken.
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Het in-elkaar-zetten van de wieg
Neem voor het mooi ophangen van de hangwieg de tijd. Vooral het
afstellen van de juiste lengte van de touwen waardoor het hemeltje mooi
hangt en het horizontaal stellen zijn belangrijk.
Als je kindjes zwaarder worden of meer aan het hoofd- dan wel aan het
voeteneinde van de wieg gaat slapen moet je de knopen zo nu en dan wat
bijstellen zodat het wiegje weer horizontaal hangt
Wij adviseren het wiegenbakje (katoen) en het hemeltje (linnen) voor het
ophangen te strijken, bij voorkeur op de stoomstand.
Wanneer je de wieg te hoog vindt hangen (bij hoge plafonds), kun je een
stuk touw knopen tussen schommelhaak en veer, zodat je de wieg op elk
gewenste hoogte kunt hangen. Een los touw met een karabijnhaak
(waardoor je de wieg makkelijk loshaakt van het touw) kun je ook
nabestellen.
Genoeg tekst zo; tijd om een heerlijk slaapplekje klaar te maken. Zie
daarvoor de montage-tekeningen op de volgende pagina’s.
Succes daarbij en heel veel fijne slaapmomenten gewenst voor je babies.
P.S. Je ervaringen met én foto’s van de Hussh wieg
zijn van harte welkom! Mail ze naar info@hussh-cradles.com
We zetten deze dan graag op de website.

