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NL - HOODIECARRIER - Fysiologische Babydrager
Gebruiksaanwijzing
BELANGRIJK: HOUD VOOR VERDERE REFERENTIE
3,5*/6.5kg T/M 20KG / 0*/4-36 MAANDEN *met booster pakket

SCHOONMAKEN: Was op 30 graden, zachte was, droge lucht, niet strijken, niet bleken. 
NALEVING: Voldoet aan de ASTM F2236-16a en veiligheidseisen. OekoTex 100 gecertificeerde stof. Er zijn geen zware metalen gebruikt in de 
kleurstof. De merknaam en model zijn geregistreerd. Alle rechten voor reproductie zijn gereserveerd voor Love Radius - Je Porte Mon Bébé – 
JPMBB. Ontworpen in Frankrijk, gemaakt in Europa.
VEILIGHEIDSREGELS
1. Lees alle instructies voor het monteren en het gebruik van de zachte drager.
2. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
3. Controleer of alle riemen, drukknopen, gespen en aanpassingen veilig zijn voor elk gebruik.
4. Controleer op gescheurde naden, gescheurde gespen of stof en beschadigde sluitingen voor elk gebruik.
5. Zorg voor een goede plaatsing van de baby in de drager inclusief de plaatsing van de benen.
6. Te vroeg geboren baby’s, baby’s met ademhalingsproblemen en baby’s minder dan vier maanden oud lopen het grootste risico op verstikking. 
7. Gebruik nooit een zachte drager wanneer evenwicht of mobiliteit verminderd is door beweging, duizeligheid of medische condities. 
8. Gebruik nooit een zachte drager tijdens activiteiten als koken en schoonmaken die
een hittebron hebben of een blootstelling hebben aan chemicaliën. 
9. Draag nooit een zachte doek tijdens het rijden of als passagier in een voertuig.
1. De HoodieCarrier – kenmerken (P.4)
Elastische lus voor hoofdsteun
Drukknopen voor nekkussen*
Laterale verstelriemen
Ondersteund de opgerolde fysiologische positie
Tunnel voor plaatsing van booster*
Transparante geventileerde hoofdsteun
Clip-on capuchon
Gekruiste of rechte bretels
Veiligheidselastieken
*met de extensie pakket (optioneel), voorop dragen van pasgeboren baby en achterop dragen vanaf 6 maanden
2. Het instellen van de HoodieCarrier (P.5)
De juiste positie – gezien vanaf de binnenkant
3.5-7kg 0-4m
1- knieën gevouwen, hoger geplaatst dan de bekken
2- knieën op de breedte van de bekken
6.5-15kg, 4-18m
Meten & Beslissen Voorop dragen met extensie pakket
3. Installatie van het extensie pakket (P.6)
Voorop dragen (0-4 maanden): verplicht / Achterop dragen (vanaf 6 maanden): optioneel
4. Voorop dragen pasgeboren baby (P.7)
3.5/7kg 0-4m
Gebruik het extensie pakket (optioneel)
5. Heupkant dragen (P.8)
6.5-15kg 4-18m
6. Voorop dragen, vanaf 4 maanden oud (P.9)
6.5-15kg 4-18m
Zonder extensie pakket
Meten & Beslissen Voorop dragen zonder extensie pakket 
7. Achterop dragen (P.10)
7-20kg 6-36m
8. De baby uit de HoodieCarrier halen (P.11)
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