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1) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 

Kontrollera att förpackning innehåller följande delar: 

 
 

Nucu babynest 
Nucu plattform (inom bottendelen av 

babynest) 

 

 

 

Strömförsörjning  USB – Micro USB -kabel 3,5mm ljudkabel 

 

 
  

Annmärkningar:  

1. Om någon del av produkten är skadad, använd den inte. Kontakta  Nucu kundservice:  

• info@nucu.fi  

2. Vid sjukhusanvändning måste strömförsörjningen alltid vara Medical godkänd. Kontrollera 

att texten “Approved Medical Device” finns på strömförsörjningen. 

  



 

2) NUCU KONTROLLENHETS REGULATORER OCH INDIKATORER 

 

 

 

 

 

  



 

3) NUCU BABYNEST BASLÄGE 

Varje gång Nucu babynest är påslagen går den till en så-kallad basläge. I basläge användar 

enheten följande inställningar: 

1. Hjärtslagets ljudspår upprepas, om inget annat anges av användaren 

2. Ljudnivån är inställd på nivå två   

3. Kontinuerlig upprepning av ljudspår är inställd 

Nucu babynest innehåller alltid följande ljudspår: 

1. Hjärtslag 

2. Regn 

3. Nuku nuku nurmilintu (Nurmilintu vaggvisa) 

  



 

4) ANVÄNDNING 

Alla funktioner av Nucu babynest styrs av knapparna och kontakterna i kontrollenheten. Efter du 

har valt önskad ljudlanskap och ljudnivå i inställningarna, placera babynest på en plan yta och lägg 

barnet i den.  Övervaka barnets välbefinnande på plattfomen. Lämna inte barnet utan bevakning 

på plattformen.  

Annmärkningar: 

1. Kontrollenheten går i viloläge i 30 sekunder om inga knappar trycks innan det. Knapparna 

är inte aktiva i viloläge. Ljudnivå och batteristatus indikatorer släcks i viloläge 

 

2. Kontrollenheten kan aktiveras av viloläge genom att trycka på ON/OFF             en gång. När 

kontrollenheten är aktiverad, tänds indikatorer på ljudnivåer och batteristatusen.  

AKTIV KONTROLLENHET 

 
 

 

 

  KONTROLLENHET I VILOLÄGE 

 
 

 

 

  



 

Funktion Åtgärd Knapp 

 Starta Nucu babynest 

Tryck på ON/OFF -knappen en gång. 

När ström indikatorn tänds är 

babynest klar att använda.   
                

Stäng av Nucu babynest 

Håll ON/OFF -knappen helt ner tills 

indikatorlampan släcks (c. under 3 

sekunder)  
                

Öka ljudnivå 

Tryck indikatorn för att öka ljudnivån 

en gång. Med varje tryck ökar 

ljudnivån med ett steg.  
 

Minska ljudnivå 

Tryck indikatorn för att minska 

ljudnivån en gång. Med varje tryck 

minskar ljudnivån med ett steg.  
 

Gå till föregående 

ljudspår  

Tryck Föregående ljudspår -knapp en 

gång.  

 

Gå till nästa ljudspår  Tryck Nästa ljudspår -knapp en gång.  

 

Inställning för kontinuerlig 

upprepning av ljudspår 

Tryck knappen Upprepning av 

ljudspår en gång. När 

indikatorlampan lyser spelas 

ljudspåret kontinuerligt.  När 

indikatornlampan är släckt, 

avaktiveras kontinuerlig upprepning  

av ljudspåret.  

 

Anslut en mobil enhet 

som ljudkälla  

Se punkt 6) Anslut en mobil enhet till 

Nucu babynest  
 

Lägg till dina egna 

ljudspår till Nucu 

babynest  

Se punkt 7) Lägg till ljudspår till Nucu 

babynest  
 

 



 

 

Anmärkning: Nucu babynest stängs inte av, om den är ansluten till en datorn via en USB -kabel.  

5) BATTERILADDNING OCH ANVÄNDNINGSTID 

Nucu batteriet laddas med en strömförsörjning/adapter och en micro USB -kabel som anslutas i 

den. Nucu kan också laddas under användningen.  

Uppladdning av batteriet: 

1. Anslut USB -kabels ändar 

a) till USB -porten i strömförsörjningen b) till Micro USB -porten i Nucu babynest 

 
 

 

2. Anslut strömförsörjning  till elnätet. Det tar cirka 10 timmar att ladda ett tomt batteri.  

Användningstid: Ett fulladdat batteri varar cirka 19 timmar. 

  



 

6) ANSLUT EN MOBIL ENHET TILL NUCU BABYNEST 

Om du vill kan du ansluta en mobil enhet till Nucu babynest och återge dina valda ljudspår via Nucu 

babynest.  

Olika steg: 

1. Anslut 3,5mm ljudkabels ändar till 

a) Nucu babynest b) mobil enheten 

  

 

2. Välj ljudspåret som du vill spela med mobil enheten och sätt på ljudspåret 

Anmärkning: När en mobil enhet anslutas till Nucu babynest, övergår kontrollenheten till viloläge. 

Mobil enheten blir Nucu babynests användare. Det betyder att man väljer ljudspåren och sätter 

ljudnivån via mobil enheten.  

  



 

7) LÄGG TILL LJUDSPÅR TILL NUCU BABYNEST (WINDOWS PC) 

1. Kontrollera, att Nucu babynest är avstängd och att USB -kabeln är inte ännu ansluten. 

2. Anslut USB-kabelns ändar  

a) till Micro USB-kontakten i Nucu 

babynest 

b)  till USB-kontakten i datoren 

  

 

3. Efter USB -kabeln är ansluten, aktiveras Nucu babynest automatiskt. Nucu babynest visas 

nu som en USB -minnesenhet på din dator  

 

 

 

4. Kopiera de önskade .mp3- ljudfilerna till Nucu babynests USB-minnesenhet på det vanliga 

sättet genom att använda klipp och klistra -funktion.   

– 



 

8) ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING 

De delar i Nucu babynest som är tillverkade av tyg är maskin tvättbara. Träplattformen kan 

rengöras med desinfektionsmedel. Tvätt Nucu babynest vid behov.  

Tygets huvudsaklig material: 100% bomull, skötselråd: 

Olika steg av rengöring: 

1. Öppna 

a)  blixtlåset i vadderade kanten b) blixtlåset i bottendelen  

 

2. Dra ut 

a) plattformen och madrassen ovanpå  b) vaddering i kanten 

 

A 

A 

B 

A 

B 



 

3. Rengör plattformen med en desinfektionsmedel  

 

 

 

4. Tvätta tygdelar i tvättmaskin 

 
 

5. Låt alla tygdelar torka väl 

  



 

9) MONTERING EFTER RENGÖRING 

När alla delar har torkad efter rengöringen, kan du ommontera babynest i normalt brukskick.  

Olika steg av montering: 

1) Justera madrassen i fickan på bottendelen av Nucu babynest. 

2) Skjut in plattformen under madrassen.  

3) Sätt in vaddering i sin plats. 

4) Tillslut noggrant blixtlåsen i bottendelen och vadderade kanten.  

 

 

 

 

 

10) TEKNISKA DATA OCH REKOMMENDATIONER FÖR BRUK 

• Rekommenderat driftstemperatur -10°C – 40°C 

• Nucu är damm- och stänktät, IP54 

• Temperaturen for batteriladdningsfunktionen är begränsad till 0°C – 40°C 

• Nucu är designad och tillverkad i Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) KUNDSERVICE 

• info@nucu.fi 

• www.nucu.fi/tuki (kundstöd) 

 

http://www.nucu.fi/tuki

