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DK - PHYSIOCARRIER – BÆRESELER
Brugsanvisning

VIGTIG MEDDELELSE: GEM TIL 
FREMTIDIG BRUG
1. Opsætning af din PhysioCarrier-babyslynge (P.5)
1. Hold babyslyngen på hovedet med ydersiden mod dig.
2. Drej bæltet, så skumsiden er imod dig. Drej bæltet rundt om din 
talje, så babyslyngen er bag dig.
3. Put den ene del af lændebæltet ind i sikkerhedselastikken. Fastgør 
klemmen og kontroller, at den er sikker. Du skal høre et klik.
4. Juster stroppen, og så tag bæreselen frem til fronten igen.
5. Tryk skyderen fra det vandrette strop langs selen mod trykknappen.
6. Fastgør den ene spænde i den anden, så selen er lukket.
7. Løsn de stropper fra selerne, der er knyttet til midtersektionen.
8. Du skal først forsøge at justere bæreselen, når den er tom, inden 
du sætter barnet i.
2. Åbning af ventilationsklappen (P.5)
a. For at åbne klappen skal du løsne stropperne i midtersektionen for 
at fjerne folderne.
b. Træk skyderen på lynlåsen op.
c. Rul klappen op. Fastgør med elastikbåndene under den.
d. For at lukke det skal du løsne sidestropperne, rulle klappen ud og 
trække skyderen ned, mens du holder lynlåsen på toppen.
3. Opsætning af den valgfri udvidede Booster-pakke (P.6)
Den udvidede «Booster»-pakke med boostersæde og aftagelig 
hovedstøtte er perfekt til at bære en nyfødt. Den er også designet til 
større babyer, der vil få et højere sted at sidde og dermed få en meget 
bedre udsigt over din skulder.
Når barnet vejer meget, er boosteren nyttig for at give den voksne, 
der bærer, et højere tyngdepunkt og fornemmelsen af, at man bærer 
en rygsæk (nogle mennesker foretrækker dette).
Nyfødte baby med nakkepude og booster.
Baby på 16 måneder uden booster eller nakkepude.
Opsætning af nakkepude (med valgfri udvidet “Booster”-pakke)
I. Placer nakkepuden i tunnelen.
II. Fastgør nakkepuden til trykknapperne.
Opsætning af Booster (med valgfri udvidet “Booster”-pakke)
A. Fastgør bæreselerne som vist på side (...). Placer din hånd i 
tunnelen, så du kan få fat i boosteren i næste trin.
B. Placer booster i tunnelen, punktet mod dig og det brede område 
under det hvide mærke.
C. Før du forlader barnet, så placér mærket opad.
D. Baby sidder på mærket med sin bagdel.
4. Front, spædbarn (med valgfri udvidet “Booster”-pakke) 
(P.7)
1. Med boosteren på plads (s ...) og bæreselerne på dig (s...), hold 
barnet mod dig med bøjede knæ.
2. Drej booster mod dig og lad babyen sidde på mærket.
3. Kontroller babyens stilling: knæene skal være åbne til samme 
bredde som hofterne.
4. Tjek babyens stilling: knæene hævede og bøjede. Fødder 
understøttes ikke.
5. Hold babyen i den ene hånd, og lad den anden hånd passere 
gennem selen.
6. Træk den andre sele op på din skulder, mens du fortsat holder 
fast i babyen.
7. Klip spændet fast bag ryggen, og stram den om nødvendigt.
8. Kontroller babyens stilling: barnet skal være i midten med ryggen 
mod nettet.
9. Støt babyen med den ene hånd, og med den anden hånd justerer 
du selestroppen ved at trække nedad.
10. Gør det samme med den anden side.
11. Træk stropperne fra den forreste del for at blotte babyens ansigt og 
justere det, så det passer til babyens krop. 
12. Se side ... for at se, hvordan du justerer sidestropperne, 
hovedstøtten samt dækker eller fjerne nette mod babyens ryg.
5. Front (fra 4 måneder) (P.8)
Begynd med denne, når barnet kan holde hovedet oprejst, eller når 
de kan åbne knæene bredere end bæreselens bredde (ca. 4 måneder).
1. Start med selestropperne fastgjort og løse, som du kan se på side ....
2. Hold babyen mod dig.
3. Fortsæt med at holde babyen, og tag ved selerne i toppen af 
midtersektionen.
4. Løft selerne op og sørg for, at barnet sidder korrekt, dybt i 
bæreselen..
5. Hold stadig fast i babyen, og tag din arm gennem den første sele.
6. Derefter går du igennem den anden sele.  
7. Når du har taget selerne på, skal du fastgøre den vandrette strop 
mellem dine skulderblade.
8. Juster tætheden af det vandrette strop over ryggen.
9. Juster selestroppen ved at trække nedad...
10. ... på begge sider. 
11. Se side ... for at se, hvordan du kan justere sidestropperne, 
hovedstøtten samt dækker eller fjerner nettet mod babyens ryg.
13. Afhængig af babyens størrelsen og humør kan efterlade den 
ene arm fri.

6. Justeringstips (P.9)
Støtte af hovedet med hovedstøtte
Hvis barnet er yngre end 4 måneder, så kan den ikke holde hovedet 
oprejst endnu. Du skal bruge hovedstøtten. Senere vil den også være 
brugbar, når barnet hviler eller sover.
A. For at støtte babyens hoved skal du bruge nettet som hovedstøtten.
B. Fastgør de elastiske løkker til beslagene på selerne.
C. Sørg for at barnets ansigt er ventileret. Hvis nødvendigt, så træk 
stroppen ved midtersektionen.
Juster så det passer perfekt til babyen
I. Ved at stramme sidestropperne gør du det muligt at justere 
bæreselen, så den passer til babyens krop.
II. Det vil derfor være muligt for en stor og mobil baby at have 
armene fri.
III. Dette frigør luftvejene, især hos babyer.
Krydsede seler
Du kan bære selerne krydset på ryggen. For at bære dem krydset, skal 
du løsgøre selerne til før trin 1 til 6 på si. ..., så krydse dem og sætte 
dem sammen ved trin 5 på side ...
Åbning af ventilationsklappen
a. For at åbne klappen skal du løsne stropperne ved midtersektionen.
b. Træk lynlåsens skyder.
c. Rul flappen op. Fastgør den med elastikbåndet nedenunder.
d. For at lukke det skal du løsne sidestropperne, åbne klappen og 
holde lynlåsen øverst ved at trække skyderen nedad.
7. På siden (P.10)
1. Løsn dine seler.
2. Dine to seler er nu løse.
3. Placer bæreselen på din hofte på den side, hvor du bærer babyen.
4. Tag stroppen fra den side, du bærer med, og stroppen fra den 
anden side …
5. … og fastgør stroppen til dens modsatte sele.
6. Sæt selen på.
7. Gør dig klar til at sætte babyen i bæreselen.
8. Træk barnets ben igennem, benet bag dig, mellem stroppen 
og din ryg.
9. Træk midersektionen op ved babyens ryggen, så babyen sidder 
ordentligt, dybt i bæreselen.
10. Placer babyens hånd under din arm.
11. Find den behageligste stilling på din skulder til selen.
12. Juster stroppen bagved ved at trække den nedad.
13. Tag den sele og den strop, der er tilbage fra den anden side, og rul 
den resterende strop ud.
14. Placér selen over ryggen, så under armhulen, og fastgør den 
til stroppen.
15. Juster stramheden ved at trække den mod dig.
16. Se side ... for at se, hvordan man justerer sidestropperne, 
hovedstøtten samt dækker nettet eller fjerner det fra babyens ryg.
17. Løsn stroppen ved at trykke opad med tommelfingeren (åbn den 
ikke, løsn den kun).
18. Hold barnet og stræk din arm ud.
19. Støt babyen.
8. På ryggen (P.12)
Hold altid fast i babyen under hvert trin, og brug kun bryststroppen 
til at tage fat i selen og sætte den på – ikke til at holde barnet. For 
bedre sikkerhed, så placer babyen på en blød overflade (for eksempel 
en seng eller sofa).
1. Start fra den stilling, hvor man bærer i front (se side ...).
2. Løsn stropperne, ment tag dem ikke af.
3. Løsn den vandrette strop bagpå.
4. Selerne bør nu være løsere.
5. Mens du holder på med babyen med den ene hånd, løft din 
anden hånd ...
6. ...fjern derefter selen, og hold nu babyen med den anden hånd.*
7. Tag albuen ud, og fjern den anden sele. Så hold din baby med 
begge hænder.*
8. Drej babyholderen mod din højre. Hold fast i din baby.*
9. Løft din højre arm, så babyens hoved kan passere nedenunder. Hold 
stadig fast i din baby.
10. Forsæt med at bevæge din baby mod din ryg. 
Hold stadig fast i din baby.
11. Læn dig lidt frem og sæt selen på plads. Hold stadig fast i din baby.
12. Sæt den anden sele på ved at tage din albue igennem. Hold stadig 
fast i din baby.
13. Stram selerne ved at trække i stropperne.
14. Du kan bruge et spejl til at overvåge din baby bag dig.
Tag ud. Løsn stroppen i midtersektionen samt selestropperne. Fjern 
selerne (se trin 12 og 11), og tag babyen tilbage til front. Hold fast i 
babyen til enhver tid.
9. Brug af hovedstøtte (P.12)
A. Ræk bag dig og tag de elastiske løkker fra hovedstøtten.
B. Træk dem tilbage over barnets hoved.
C. Sæt dem fast til knapperne.
10. På ryggen med booster (med valgfri Booster-pakke) (P.13)
I. Barnet skal sidde på mærket med sin bagdel. Gå gennem trinene 
ovenfor.
II. Barnet vil sidde højere og få sin nysgerrighed tilfredsstillet ved at 
kigge over skulderen.
* Bryststoppen bruges kun til at holde stropperne imod dig, brug 

den ikke til at holde dit barn. Det er altid din hånd, der støtter og 
holder babyen.

PHYSIOCARRIER
BÆRESELER 3,5*/6.5kg TIL 20KG / 0*/4-36 MÅNEDER *med 
booster-pakke
RENGØRING
Vask ved 30 grader, mild vask, lufttør, ingen strygning, ingen 
blejemiddel. 

NALEVING
Overholder ASTM F2907-standard og europæisk sikkerhedskrav til 
børnepasningsartikler. OekoTex 100 certificeret stof. Ingen tungmetal-
ler 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 

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

feuillet multilingue PC.indd   4feuillet multilingue PC.indd   4 05/02/2021   11:2105/02/2021   11:21


