Cradle Stand

DK

Manual til vuggestativ
TILLYKKE MED
DIT NYE VUGGESTATIV
Vuggestativet er designet og udviklet i Danmark og er
specielt designet til at bruge sammen med Membantus
vuggemotor og slyngevugge.

ANVENDELSE
Når dit vuggestativ er samlet og du har sikret dig, at
det står stabilt, kan du hænge din vuggemotor og/eller
din slyngevugge i stativets karabinhage.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Stativet kan tørres af med en let fugtig klud. Tjek
regelmæssigt at stativet fungerer efter hensigten ved
at sikre dig, at samlingerne fortsat er stramme og at
der ikke er revner eller andre skader på stativet.

MATERIALE:
Pulverlakeret stål
VÆGT: 9 KG
HØJD E: 216 C M
GU LVAREA L : 125 C M
VÆGT B ÆR ING: MA X 30 KG

A D VA R S E L !
• Benyt ikke slyngevuggen, når din baby kan sidde, knæle eller trække sig op • Benyt ikke
vuggestativet, hvis der er tegn på skade eller mangler • Lad aldrig din baby være ude af syne,
når stativet anvendes • Mindre børn bør ikke lege i nærheden af vuggestativet uden opsyn
• Anvend kun vuggestativt på en horisontal og plan overflade • Stativet bør ikke anvendes til
andre formål • Anvend fortsat slyngevuggens sikkerhedssytem • Flyt ikke på stativet, når det
er i brug • Slyngevuggen må kun vugges i en op -og nedadgående bevægelse.
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STYKLISTE
A

Top med ophæng

B

3 Ben x 105 cm

C

3 Ben x 105 cm med plastbund
A

MONTERINGSVEJLEDNING
Vuggestativet er nemt at samle og bedst af alt - du skal ikke anvende noget værktøj.
1. Start med at samle vuggestativets ben. Skru B og C sammen til du har tre sæt ben.
2. Placér toppen (A) med bunden op ad på et gulvtæppe. Skru nu de tre ben ned i toppen
(A) på stativet. Sørg for at stramme godt til.
3. Vend forsigtigt det samlede vuggestativ. Dit stativ er nu klar til brug.

OBS!
Det er vigtig at vuggen er centeret i stativet af hensyn til stabilitet. Skub, træk eller vug
aldrig slyngevuggen fra side til side, når stativet anvendes!
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