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NL - PHYSIOCARRIER - Fysiologische Babydrager
Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK: HOUD VOOR 
VERDERE REFERENTIE
1. Het instellen van uw PhysioCarrier baby draagzak (P.5)
1. Houd de babydrager op zijn kop, met de buitenkant tegen u aan.
2. Draai de riem zodat de schuimkant tegen u aan is. Draai de riem om 
uw middel zodat de babydrager achter u is. 
3. Plaats de mannelijke klem van de lenderiem in het veiligheidse-
lastiek. Bevestig de klem en controleer of het veilig is. U zou een klik 
moeten horen. 
4. Stel de riem bij en haal de babydrager weer naar de voorkant. 
5. Druk de schuif van de horizontale riem langs de bretel naar de 
drukknoop. 
6. Maak de mannelijke klem aan de vrouwelijke klem vast aan 
dezelfde zijde, zodat de bretel gesloten is. 
7. Maak de riemen van de bretels losser die bevestigt zijn aan de 
zijkant van het centrale compartiment. 
8. U moet eerst de babydrager proberen en bijstellen wanneer het nog 
leeg is, voordat u de baby erin doet.
2. De ventilatieklep openen (P.5)
a. Om de klep te openen, doe de riemen van het centrale gedeelte af, 
om vouwen te elimineren.
b. Trek de schuif van de rits omhoog. 
c. Rol de klep op. Bevestig het met de elastische banden eronder. 
d. Om het dicht te doen, maak de zijriemen losser, rol de klep uit en 
trek de schuif naar beneden terwijl u de rits bovenaan vasthoudt.
3. Het optionele Booster extensie pakket installeren (P.6)
De “Booster” extensie pakket met boosterzitje en een verwijderbare 
hoofdsteun is perfect voor het dragen van een baby. Het is ook 
ontworpen voor een grotere baby, die een hogere plaats krijgt en een 
veel beter uitzicht over uw schouder zal hebben.
Wanneer de baby veel weegt is de booster handig om de dragende 
volwassene een hogere centrum van zwaartekracht te geven en om 
een gevoel te geven dat u een backkit draagt (sommige mensen 
geven hier voorkeur aan).
Installeer het nekkussen (optionele “Booster” extensie pakket)
I. Plaats het nekkussen in de tunnel.
II. Bevestig het nekkussen met de drukknopen.
Installeer de Booster (optionele “Booster” extensie pakket)
A. Bevestig de babydrager zoals te zien is op pagina 5. Plaats uw 
hand in de tunnel zodat u de booster kunt vastpakken voor de 
volgende stap.
B. Plaats de booster in de tunnel, het punt naar u en het wijde 
gedeelte onder het witte label. 
C. Voordat u de baby laat zitten, plaats de label naar boven.
D. Baby zit met zijn billen op de label.
4. Voorop dragen baby (met optionele “Booster” extensie 
pakket) (P.7)
1. Met de booster op zijn plaats (p.6) en de babydrager op u (p.5), 
houd de baby tegen u aan met de knieën gebogen.
2. Draai de booster naar u toe en laat de baby op het label zitten.
3. Controleer de baby’s positie: de knieën moeten open zijn op 
dezelfde breedte als de heupen.
4. Controleer de baby’s positie: knieën geheven en gebogen. Voeten 
worden niet ondersteund.
5. Houd de baby in één hand vast en laat uw andere hand door de 
bretel gaan.
6. Trek de andere bretel omhoog op uw schouder en houd de baby 
nog altijd vast.
7. Klem de gesp achter uw rug en maak het indien nodig strakker.
8. Controleer de baby’s positie: de baby moet in het midden zitten, 
met de rug tegen het net aan.
9. Ondersteun de baby met één hand en met de andere hand verstel 
de bretelriem door naar beneden te trekken.
10. Doe hetzelfde aan de andere kant.
11. Trek de riemen van het voorste gedeelte om het gezicht van de 
baby bloot te leggen en verstel het zodat het past voor het lichaam 
van de baby.
12. Zie pagina 9 om te zien hoe u de zijriemen verstelt; de hoofdsteun 
verstelt; het net bedekt of blootlegt tegen de rug van de baby.
5. Voorop dragen (vanaf 4 maanden oud) (P.8)
Begin hiermee wanneer de baby zijn hoofdje rechtop kan houden, of 
wanneer ze hun knieën wijder kunnen openen dan de breedte van de 
babydrager (rond 4 maanden oud).
1. Begin met de bretelriemen vastgemaakt maar losjes, zoals te zien 
is op pagina 3
2. Houd de baby tegen u aan.
3. Blijf de baby vasthouden en neem de bretels aan de bovenkant van 
het centrale gedeelte. 
4. Til de bretels omhoog en zorg ervoor dat de baby correct zit, diep 
in de babydrager.
5. Houd de baby nog altijd vast en neem uw arm door de eerste 
bretel.
6. Ga dan door de tweede bretel. 
7. Eenmaal de bretels omgedaan, maak de horizontale riem vast 

tussen uw schouderbladen. 
8. Pas de strakheid van de horizontale riem aan over uw rug.
9. Pas de bretelriem aan door naar beneden te trekken.
10. Aan beide kanten.
11. Zie pagina … om te zien hoe u de zijriemen kunt aanpassen; de 
hoofdsteun kunt aanpassen; het net kunt bedekken of blootleggen 
tegen de rug van de baby.
12. Afhankelijk van de grootte en het humeur van de baby kunt u 
één arm vrij laten. 
6. Aanpassingstips (P. 9)
Ondersteun het hoofd met de hoofdsteun
A. Om het hoofd van de baby te ondersteunen gebruik de hoofdsteun 
net. 
B. Maak de elastische lusjes vast aan de haakjes van de bretels. 
C. Zorg ervoor dat het gezicht van de baby wordt geventileerd. Indien 
nodig, maak de riem van het centrale gedeelte strakker. 
Als de baby jonger is dan 4 maanden, dan kan het zijn hoofdje nog 
niet rechtop houden. U zult de hoofdsteun moeten gebruiken. Het zal 
later van pas gaan komen als de baby gaat rusten of slapen.
Verstel zodat het perfect past voor de baby
I. Door de zijriemen strakker te maken zult u het mogelijk maken 
om de babydrager te verstellen zodat het past voor het lichaam 
van de baby. 
II. Het zal hierdoor mogelijk zijn voor een grote en bewegelijke baby 
om zijn handen vrij te hebben. 
III. Dit bevrijdt de luchtwegen, voornamelijk voor baby’s. 
Gekruiste bretels
U kunt de bretels gekruist dragen op uw rug. Om ze gekruist te 
dragen, maak de bretels los voor stap 1 tot en met 6 op p. 8, kruis ze 
daarna en maak ze vast tijdens stap 5, op pagina 8.
De ventilatieklep openen
a. Om de klep te openen, maak de riemen losser van het centrale 
gedeelte.
b. Trek de schuif van de rits omhoog.
c. Rol de klep op. Maak het vast met de elastische banden eronder.
d. Om het dicht te doen, maak de zijriemen losser, rol de klep open en 
terwijl u de rits bovenaan vasthoudt, trekt u de schuif naar beneden. 
7. Zijkant dragen (P.10)
1. Maak uw bretels los.
2. Uw twee bretels zijn nu los.
3. Plaats de babydrager op uw heup, aan de zijde waar u de baby 
draagt.
4. Neem de riem van de dragende kant en de bretel van de andere 
kant…
5. …en maak de riem vast aan de tegenovergestelde bretel.
6. Doe de bretel om.
7. Maak u klaar om de baby in de babydrager te doen.
8. Trek het been van de baby erdoorheen, het been dat achter u zal 
zijn, tussen de riem en uw rug. 
9. Trek het centrale gedeelte op de rug van de baby omhoog, zodat de 
baby goed zit, diep in de babydrager.
10. Leg de baby’s hand onder uw arm.
11. Vind de meest geschikte positie op uw schouder voor de bretel.
12. Pas de riem aan de achterkant aan door het naar beneden te 
trekken. 
13. Neem de bretel en riem die over zijn van de andere kant en rol de 
resterende riem uit. 
14. Plaats de bretel over uw rug, dan onder uw oksel en maak hem 
vast aan de riem.
15. Pas de strakheid aan door het naar u toe te trekken.
16. Zie pagina 9 om te zien hoe u de zijriemen aanpast, de hoofdsteun 
aanpast, het net te bedekken of bloot te leggen tegen de baby’s rug.
17. Maak de riem losser door met uw duim omhoog te drukken (doe 
de riem niet af, maak hem alleen maar losser).
18. Houd de baby vast en doe uw arm naar buiten.
19. Ondersteun de baby.
8. Achterop dragen (P.12)
Houd de baby altijd vast tijdens elke stap en gebruik de borstriem 
alleen om de bretel te pakken en het om te doen, niet om de baby 
vast te houden. Voor meer veiligheid, plaats de baby op een zachte 
oppervlakte (bijvoorbeeld een bed, of een bankstel).
1. Start vanaf de voorkant dragen positie (zie pagina 8).
2. Maak de riemen losser, doe ze niet af.
3. Maak de horizontale riem aan de achterkant losser.
4. De bretels moeten nu losser zijn.
5. Terwijl u de baby blijft vasthouden met één hand, doet u uw andere 
hand omhoog…
6. …Doe dan de bretel af en houd de baby nu met de andere hand 
vast. *
7. Haal uw elleboog eruit en verwijder de andere bretel. Houd uw 
baby daarna met beide handen vast. *
8. Draai de babydrager om naar uw rechterkant. Blijf uw baby 
vasthouden. *
9. Til uw rechterarm op zodat het hoofdje van de baby eronderdoor 
kan. Blijf uw baby vasthouden.
10. Blijf de baby bewegen naar uw rug. Blijf uw baby vasthouden.
11. Leun een klein beetje naar voren en doe de bretel om. Blijf uw 
baby vasthouden.
12. Doe de tweede bretel om door uw elleboog erdoorheen te doen. 
Blijf uw baby vasthouden.

13. Maak de bretels strakker vast door aan de riemen te trekken.
14. U kunt een spiegel gebruiken om uw baby te controleren achter u. 
Uitdoen. Maak de riem van het middengedeelte en de bretelriemen 
losser. Verwijder de bretels (zie stap 12 en 11) en breng de baby weer 
terug naar de voorkant. Houd hem altijd vast. 
* De borstriem is alleen gebruikt om de riemen tegen u aan te 
houden, gebruik het niet om uw kind vast te houden. Het is uw hand 
die de baby vasthoudt. 
9. Gebruik de hoofdsteun (P.12)
A. Reik achter u en neem de elastische lussen van de hoofdsteun. 
B. Trek ze naar achteren over het baby’s hoofdje. 
C. Bevestig ze aan de knopen.
10. Achterop dragen met de Booster (met optionele Booster 
pakket) (P. 13)
I. De baby zal met zijn billen op het label zitten. Ga door de stappen 
heen die hierboven benoemd zijn.
II. De baby zal hoger zitten en zal haar nieuwsgierigheid bevredigen 
door over uw schouder te kijken. 

PHYSIOCARRIER 
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.

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