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®
Slyngevuggen Organic
når dit barn skal sove naturligt™

Instruktionsvejledning for Slyngevuggen®Organic
Tillykke med dit valg af soveplads til dit spædbarn. Ikke alene giver du dit barn et dejligt trygt sted
at sove, du forbedrer også dit barns motorik og giver det mindre anledning til gråd. Slyngevuggen®Organic
er alsidig, letvægts og helt igennem bærbar – alt pakkes nemt ned i den medfølgende bomuldspose og
du har altid dit barns foretrukne soveplads med dig. Spænd den bag på rygsækken og tag på trekking
eller camping! Den kan monteres i loftet, en bjælke, en dørkarm – i et træ i haven når vejret tillader
det – og er ideel til både campingvognen og båden. Den er godkendt til at bære en vægt på 15 kg.
Selve køjen er udført i 55 % hamp og 45 % økologisk bomuld, slidstærkt men alligevel luftigt og nemt
at vaske. Bunden af køjen er syet dobbelt og med den tilhørende futonmadras i 100 % ren ny uld, en
kraftig fjeder med indbygget sikkerhedsstrop og ekstra kraftige sikkerhedskarabiner kan
Slyngevuggen®Organic give dit barn dejlige sovestunder indtil omkring 2 års alderen.
FØLG instruktionerne og gennemgå sikkerhedslisten INDEN Slyngevuggen®Organic tages i brug!

1. Vejledning for montering indendørs i trækonstruktion.
a) Udvælg et sted i huset hvor det ikke trækker og find en sikker loftsbjælke eller lign.
b) Der bores et ca. 40 mm dybt hul (max 4 mm bor) i midten af bjælken.
c) Skru en af de medfølgende øskenskruer således mindst 40 mm af skruen
sidder fast forankret i træunderlaget.
d) For at sikre at skruen er monteret korrekt, afprøves øskenskruen med
vægten fra en voksen person. Holder skruen, er det sikkert at lade dit barn
ligge i Slyngevuggen®Organic.
e) Montér Slyngevuggen®Organic mindst 1 meter fra væg o. lign.
2. Monteringshøjde for Slyngevuggen®Organic.
a) Med Slyngevuggen®Organic følger en 50 cm lang kæde i rustfrit stål, forsynet med
sikkerhedskarabiner i begge ender. Anvend karabinerne til at justere
monteringshøjden.
b) For nyfødte børn monteres Slyngevuggen®Organic så det svarer til hoftehøjden
hos en voksen.
c) Når barnet bliver større, og mere aktiv, anbefales det at justere
monteringshøjden således Slyngevuggen®Organic hænger tættere på gulvet (ca.
40 cm), i fald barnet er i stand til at sætte sig op eller kravle ud af
hængekøjen.
d) Bemærk: Når dit barn kan sætte sig op eller kravle ud kan det
falde. SnegleHuset fraskriver sig derfor ansvaret, såfremt du
fortsat anvender Slyngevuggen®Original efter dette tidspunkt er
indtruffet.
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3. Montering af Slyngevuggen®Organic.
a) Slyngevuggen®Organic monteres således metalringen hæftes på fjederens
karabin som igen hæftes på kædens karabin.
b) Tag tværpinden i den ene hånd, mens du samler Slyngevuggen®Organic'‘s stof som
en vifte, der hvor bindebåndet til tværpinden er monteret.
c) Anbring det samlede stof i tværpindens spalter UNDER bindebåndets
fæstningspunkt.
d) De to bomuldsbånd bindes for at fiksere stoffet til tværpinden.
e) Justér tværpinden til vandret position ved at hive og trække i stoffet
som nu sidder i tværpindens spalter. Så snart din baby placeres i køjen
sikres positionen af stof og tværpind med barnets vægt.
f) For at hindre risikoen, for at Slyngevuggen®Organic skal ”kæntre” er
monteret en metalkrampe under metalringen.
g) Montér betrækket til futonmadrassen.
h) Placér madrassen i bunden af Slyngevuggen®Organic,
således enden er helt oppe ved ”gærdet” og samtidig så langt inde, at de de 2 gange
tre trykknapper i den anden ende kan lukkes uden madrassen er i klemme.
i) Har du investeret i den original madras afstivning, CocoStiff, lægges denne
under madrassen.
j) Gå sikkerhedstjeklisten igennem og sørg for at alle punkter er tjekket af.

4. Montering i dørkarm.

a) Det medfølgende monteringsbeslag (klemmen) kan anvendes ved montering af
Slyngevuggen®Organic i en dørkarm – maks. vægt: 15 kg.
b) Klemmen anbringes over en dørkarm – maks bredde er 250 mm - og hæfter ved
at klemme på begge sider af murværk eller lign.
c) Så snart Slyngevuggen®Organic monteres vil den ekstra vægt yderligere sikre at
klemmen fæstner på murværket.
d) Udover at klemme ind på murværket vil dørkarmen desuden sikre at klemmen
forbliver fastmonteret. Sørg for at dørkarmen sidder fast.
e) Klemmen er særdeles velegnet når familien er på ferie, idet barnet kan sove i
velkendte omgivelser (Slyngevuggen®Organic) uanset hvor I befinder jer.

5. Placering af baby i Slyngevuggen®Organic.
a) Læg dit barn i midten af Slyngevuggen®Organic. Barnet placeres, således hovedenden er hævet en smule
= barnet ligger med hovedet en anelse hævet i forhold til fodenden. Et større barn placeres med
hovedet så tæt på hovedgærdet (”logoenden”) som muligt. For at forhindre barnet i at rulle til
siden, er monteret en sikkerhedssnor omkring metalringen. Sørg altid for at tværpinden er i
vandret position.
b) Til små babyer kan en lidt hårdere base være at foretrække, idet madrassen naturligt vil smyge
sig om barnets baghoved (hele konceptet med Slyngevuggen®Organic er at barnet føler det som om det
lå i mors eller fars arm). Til helt nyfødte børn anbefales det at placere et sammenfoldet
håndklæde eller tæppe under madrassen i hele madrassens længde til at gøre bunden mere fast.
Du kan også benytte CocoStiff™, som er designet til at give den helt perfekte hjælp til at gøre
madrassen mere fast. ADVARSEL: Det er vigtigt, at disse effekter fjernes, når barnet bliver
større, idet en mere fast bund vil gøre det muligt for et større barn at vrikke sig ud af
Slyngevuggen®Organic meget tidligere end ellers muligt med den bløde futonmadras - husk derfor at
fjerne din valgte afstivning, så du kan have glæden ved en rar puttestund i lang tid.
c) Et lille tæppe eller svøb kan anbringes i Slyngevuggen®Organic og puttes ned omkring babyen for at give
ekstra varme. Undgå dyner ved indendørs brug, da barnet derved kan få for meget varme.
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6. Alternative monteringsmuligheder
a) Brug kæden til at vikle omkring en synlig bjælke eller en gren i et træ,
når du sidder i haven eller parken. Begge ender sikres ved karabinerne.
Derefter monteres fjederen og Slyngevuggen®Organic.
b) Det er muligt at montere ekstra kæde – sådanne forlængelser skal kunne
tåle en minimumsbelastning på 75 kg.
c) Der findes et stativ hvori Slyngevuggen®Organic kan
monteres og derved bliver en fritstående enhed. Dette
stativ har 4 ben, måler 195 cm i højden og har ca. 110
cm afstand mellem benene på jorden/gulvet. Se
nærmere om tilbehør til Slyngevuggen®Organic på
www.slyngevuggen.dk. Scan koden og se hvorledes du samler stativet.
d) Ved montering i beton eller stål findes en række specielle rawl-plugs –
kontakt dit lokale byggemarked for at finde frem til den rigtige løsning
for dig.
e) Gå sikkerhedslisten igennem og sørg for at alle punkter er tjekket af.

Sikkerhedstjekliste

 Undlad at montere Slyngevuggen
i andet end de originale dele/ophæng hertil.
 Undlad at benytte åbne kroge eller lign. til ophæng, da op-og-ned bevægelsen kan medføre at
®
Organic

kontakten mellem delene forsvinder med fald til følge.

 Tjek, at øskenskruen er ført mindst 40 mm ind i et solidt underlag af træ.
 Sørg for, at snaplås og sikkerhedskarabiner er ført helt igennem og er korrekt låste.
 Sørg for, at tværpinden er i vandret eller tæt på vandret position, samt at bændler er bundet.
 Sørg for, at du er i nærheden af Slyngevuggen
når dit barn sover i den (i dagligstuen om
®
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dagen, i haven når du er dér, i soveværelset om natten).

 Når dit barn bliver større og er i stand til at sætte sig op selv, anbefales det at justere

Slyngevuggen®Organic’s højde så den befinder sig ca. 40 cm over gulv/seng/sofa. Læg gerne et
blødt underlag (tæppe eller lign.) under Slyngevuggen®Organic for det tilfælde, at dit barn får
vrikket sig ud af den.

 Vægtgrænsen er 15 kg. Bemærk, at SnegleHuset fraskriver sig ansvaret for anvendelsen af
Slyngevuggen®Organic når dit barn kan sætte sig op/kravle ud selv. Afgør derfor selv med sund
fornuft om du fortsat vil benytte Slyngevuggen®Organic.

 Slyngevuggen
må ikke anvendes, hvis dit barn kan dreje sig om på maven.
 Når barnet sover i Slyngevuggen
skal du sikre dig, at ingen skubber til eller svinger med
®
Organic
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den. Dette gælder ikke mindst andre børn. Anvend den aldrig som gynge eller legetøj til børn.

 Undlad at benytte Slyngevuggen
hvis der er synlige skader på stof eller metaldele
 Denne tjekliste skal være udfyldt før Slyngevuggen
tages i brug.
®
Organic

®
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Slyngevuggen®Organic består af:














Slyngevuggen®Organic i for-vasket 55/45 %
hamp/økologisk bomuld.
2 øskenskruer.
50 cm kæde i rustfrit stål.
2 sikkerhedskarabiner.
1 tværpind i hårdttræ.
1 fjeder i galvaniseret stål med
sikkerhedsstrop og bomuldsdække.
1 rustfri snaplås monteret på fjederen.
1 futon madras i 100 % ren ny uld, med
55/45 % hamp/økologisk bomuld
betræk.
1 madrasbetræk i 100% økologisk
bomuld.
1 bæretaske i 55/45 % hamp/økologisk
bomuld.
1 monteringsbeslag til dørkarm.
1 kort med instruktionsvejledning og
sikkerhedsanvisning.

Vaskeanvisning
Madrasbetræk: Vaskes på standard program

Futonmadras: Forsøg at undgå tilsnavsning af

ved 40 C. KAN tørretumbles.
Slyngevuggen: Er for-vasket. Kan vaskes på
standardprogram ved 40 C uden at afmontere

futonmadrassen.
Madrassen håndvaskes i max 20 C varmt vand
med en mild sæbe (uldvaskemiddel). Pres
overskydende vand ud ved at rulle madrassen i
et håndklæde. Lægges vandret til tørre og
vendes hyppigt.

metalringen.

Natures Sway Slyngevuggen®Organic
Når dit barn skal sove naturligt™

www.slyngevuggen.dk

Hold dig opdateret – følg Slyngevuggen på Facebook
Facebook │Slyngevuggen

Importør:
SnegleHuset – Ærtemarken 19 – 2860 Søborg – tlf. +45 4045 6347
e-mail: sovgodt@slyngevuggen.dk CVR-nummer: 27 71 28 35
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