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DK - HOODIECARRIER - Baby Carrier
Brugsanvisning
VIGTIG! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG
3,5*/6.5kg TIL 20KG/0*/4-36 M * med udvidet pakke

OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING: Was op 30 graden, zachte was, droge lucht, niet strijken, niet bleken. 
NALEVING: Overholder ASTM F2236-16a og sikkerhedskrav. OekoTex 100 certificeret stof. Ingen tungmetaller anvendt i farvestoffet.
Mærkets navn og model er registreret. Alle rettigheder til reproduktion forbeholdt Love Radius® - Je Porte Mon Bébé ® - JPMBB®
Designet i Frankrig, produceret i Europa.
SIKKERHEDSREGLER
1. Læs alle instruktioner inden montering og brug af den bløde bæresele.
2. Behold instruktioner til fremtidig brug.
3. Kontroller altid, at alle knapper, stropper, spænder, trykknapper og justeringer er sikre, før den tages i brug.
4. Kontroller, ar sømme, stropper, stof eller andet udstyr er intakt uden revner og klar til brug.
5. Sørg for korrekt placering af babyen i produktet inkl. benplacering.
6. For tidligt fødte spædbørn, spædbørn med åndedrætsbesvær og spædbørn under 4 måneder har størst risiko for kvælning.
7. Brug aldrig en blød bæresele eller vikle, når balance eller mobilitet er forringet på grund af motion, døsighed eller medicinske tilstande.
8. Brug aldrig en blød bæresele eller vikle, mens du deltager i aktiviteter som fx madlavning og rengøring, som indebærer en varmekilde eller 
eksponering for kemikalier.
9. Brug aldrig en blød bæresele eller vikle under kørsel eller som passager i et motorkøretøj.
1. HoodieCarrier – funktioner (P.4)
Elastisk løkke til hovedstøtte
Gennemsigtig ventileret hovedstøtte
Hurtig fastgørelsesanordninger til nakkepude*
Hættetrøje, der klippes på
Laterale justeringsremme
Understøtter den sammenrullede fysiologiske position
Krydsede eller lige seler
Tunnel til booster-placering*
Sikkerhedselastikker
*med udvidet pakke (valgfri), bære foran til nyfødt og på ryggen fra 6 måneder
2. Opsætning af HoodieCarrier (P.5)
Den rigtige position – set indefra
3.5-7kg 0-4m
1-knæ foldet, sæt højere end bækkenet
2-knæ i bækkenets bredde
6,5-15kg, 4-18m
Mål og bestem til at bære i front uden udvidet pakke
3. Installation af udvidet pakke (P.6)
Front (0-4 måneder): obligatorisk / På ryggen (fra 6 måneder): valgfrit
4. Front for nyfødte (P.7)
3.5/7kg 0-4m
Ved hjælp af udvidelsespakke (valgfrit)
5. På hoften (P.8)
6,5-15kg 4-18m
6. Front fra 4 måneder (P.9)
6,5-15kg 4-18m
Uden udvidet pakke
Mål og bestem til at bære i front uden udvidet pakke
7. På ryggen (P.10)
7-20kg 6-36m
8. Sådan tager du babyen ud af HoodieCarrier (P.11)

Love Radius - JPMBB - 366 Av JL Lambot - 83042 Toulon Cedex 9 - France - +33-483735210 - love-radius.com

feuillet multilingue HC.indd   4feuillet multilingue HC.indd   4 05/02/2021   11:2405/02/2021   11:24


