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BELANGRIJK: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG !

Hier is ze dan: je eigen Hussh Woody. Grote kans dat deze dróóóm van 
een babybedje heel goed gaat bevallen. Gewoon omdat zij net even 
anders is dan anders én zo heerlijk comfortabel.
Het wiegje is gemaakt van berken multiplex. Hout is een natuurproduct 
waarbij kleine imperfecties zoals knoestjes, scheurtjes, luchtgaatjes, 
verkleuringen e.d kunnen voorkomen. Deze maken iedere wieg echter ook
weer uniek. Mocht het wiegje desondanks niet voldoen aan je 
verwachtingen, laat het ons dan weten! 
Tip! Omdat de wiegjes machinaal gezaagd zijn kunnen de randen soms 
wat scherp aanvoelen en/of houtvezeltjes rechtop staan. Dit kan heel 
eenvoudig verholpen worden door met een schuurpapiertje alle randen en 
hoeken licht na te schuren.
NB. De 2 lange stokken/klemmen aan de onderzijde van de wieg moet 
iets gebogen worden bij het in elkaar zetten van de wieg. Hierdoor 
klemmen deze zichzelf en de andere klem/stok vast.

Voordat je de wieg in elkaar gaat zetten, controleer eerst even of alles erbij zit.

Onderdelen Woody: 8 houten onderdelen
1 matras 
1 veer inclusief veiligheidslijn
4 katoenen hangkoorden
1 zakje met: 4 karabijnhaken, 4 
dunne haken, 4 ‘stelachten’, 4 
‘pootjes’.
2 x 4 kleine witte dopjes.

Schommelhaak (accessoire): 1 ophanghaak + plug

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. Bovendien: iedere veer kan breken. De veer dient altijd 
voorzien te zijn van een veiligheidslijn.
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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.

Het in-elkaar-zetten van de wieg (pagina’s 3 en 4)
Neem voor het goed in elkaar zetten en ophangen van de hangwieg de 
tijd. Schuif de houten onderdelen rustig en gelijkmatig in elkaar. 

NB Let goed op het op de juiste manier insteken van de ophanghaken, 
zie hiervoor de tekeningen bij ‘6’.

Het afstellen van de juiste lengte van de touwen (met de stelachten) 
waardoor het wiegje goed horizontaal is belangrijk. 
Als je kindje zwaarder wordt of meer aan het hoofd- dan wel aan het 
voeteneinde van de wieg gaat slapen moet je de hangkoorden zo nu en 
dan wat bijstellen zodat het wiegje weer horizontaal hangt.

Als de Woody op de grond zet kun je het schommelen van de wieg 
blokkeren m.b.v. de pootjes. De NEN (veiligheids-instituut) adviseert dit 
te doen wanneer je de wieg onbeheerd laat. 

Wasvoorschrift matrashoesje. Het matrashoesje kan op 30°C (gewoon 
wasprogramma) gewassen worden.

Wanneer je de wieg te hoog vindt hangen (bij een hoog plafond), kun je 
een stuk touw knopen tussen de schommelhaak en de veer, zodat je de 
wieg op elk gewenste hoogte kunt hangen. Een los touw met een stelacht 
en karabijnhaak (waardoor je de wieg makkelijk loshaakt van het touw) 
kun je ook nabestellen in de winkel.

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 de baby.

P.S. Je ervaringen met én foto’s of video's van de Woody 
zijn van harte welkom! Mail ze naar info@hussh-cradles.com






