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Här är den: din egen Hussh tvillingvagga! Det finns en stor chans att
denna drömsäng för dina bebisar kommer att bli mycket omtyckt. Helt
enkelt för att den är lite annorlunda, för att den är tillverkad med mycket
personlig omtanke och för att den är väldigt bekväm!
Vaggan är handgjord i Holland. Varje vagga är alltså verkligen unik.
Mindre avvikelser uttrycker originalitet för denna produkt. Skulle den ändå
inte uppfylla dina förväntningar, då får du gärna kontakta oss!
Innan du sätter ihop din häng-/ståvagga, kontrollera först om alla
delar har kommit med.
Delar Tvillingvagga:

1 bomull tygkorg
2 konkava madrasser med inbyggd platta
5 långa pinnar
4 ben
1 fjäder inklusive säkerhetslina
4 hänglinor
1 påse innehållande: 8 karbiner (6 och 7 cm långa),
4 muttrar med öglor, 4 ”justerings-åttor".

Gungkrok (tillbehör):
Delar sänghimmel (tillbehör):

1 gungkrok + plugg
1 sänghimmel och en karbin (6 cm)

OBS!
Före användning av produkten rekommenderar vi att du läsar om
produktvillkoren på www.hussh-cradles.com.
Fjädern ska användas på ett ’normalt’ sätt. Med normal användning avser
fjäderns tillverkare att den inte ska vridas och sedan plötsligt släppas.
Låt aldrig barn leka med vaggan eller fjädern.
OBS: varje fjäder kan gå sönder. Använd därför alltid säkerhetslinan som
ingår i paketet!
Montering i taket
Du hänger upp vaggan på gungkroken som monteras i taket. Om du har
trätak kan du skruva fast kroken direkt i den, möjligtvis får du borra ett
litet hål. Om du har ett betongtak, får du använda pluggen. Du ska
säkerställa att kroken sitter fast ordentligt. Använd aldrig en skruvmejsel
eller liknande verktyg för att sätta extra kraft när du skruvar in
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gungkroken eftersom risken finns att du vrider kroken, vilket gör att den
försvagas.. I extrema fall kan kroken omedelbar eller senare gå
sönder/bryta.
Så här sätter du ihop vaggan
Ta dig tillräckligt med tid för att sätta ihop vaggan så snyggt som möjligt.
Det är framförallt viktigt att se till att hänglinorna har exakt samma
längd så att vaggan hänger horisontalt och sänghimmelen sitter snyggt
på linorna.
När din bebis blir lite större eller lägger sig mer på en sida av vaggan så
får du möjligtvis justera linornas längd emellanåt.
Vi rekommenderar att du stryker korgens tyg (bomull) och sänghimmel
(linne) innan du sätter ihop vaggan.
Om du tycker att vaggan hänger för högt kan du sätta en extra lina
mellan gungkroken och fjädern. Alternativt går det att beställa en lina
med karbinhake så att du lätt kan kroka loss vaggan från repet.
När du stoppar om dina bebisar rekommenderar vi att du stoppar filtarna
snyggt under madrassarna eller sängbotten. Detta gör att madrassarna
ligger plant.
Nu räcker det med denna beskrivningen, dags att sätta ihop en härlig
sovplats för dina barn! Använd dig gärna av de ritningarna på följande
sidor.
Lycka till med detta och vi önskar många härliga sovtimmar för dina
bebisar!
OBS! Hör gärna av er med era erfarenheter med Hussh Hängvagga.
Maila dem till info@hussh-cradles.com.
Det är möjligt att vi lägger texten och eventuellt bilder på vår hemsida.

