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DK - LILLE BABYSLYNGE UDEN KNUDE
Brugsanvisning

VIGTIG MEDDELELSE: GEM TIL 
FREMTIDIG BRUG
1. Klargør din lille babyslynge uden knude (P.16)
Indsæt stoffet gennem ringene for at lave din justerbare babyslynge. 
Det tager kun et par sekunder! 
Du kan bære babyen fra fødslen i forskellige positioner uden at skulle 
lave en knude, indtil den begynder at gå. 
Du kan tage barnet ind og ud af slyngen uden at tage noget fra 
hinanden. 
Denne babyslynge passer dig, selvom du er venstrehåndet, højrehån-
det, høj, kort, mand eller kvinde. 

Sikkerhed
- STILLING: Placer babyen oprejst på brystet med hovedet i »kysseafstand”. 
- VEJRTRÆKNING: Babyens luftveje (næse, mund) skal være tydelige og 
synlige til enhver tid for den voksne. Babyens hage skal være op. 
- OBSERVATION: Hold altid øje med dit barn i slyngen.  
- Barnet skal ikke være i vandret stilling. 
- Barnets hage bør ikke hvile imod brystet 
- Lad ikke barnet sidde for lavt. 
- Barnet må ikke klædes for varmt (hverken vinter eller sommer). 
- Barnets ben må ikke være for lige eller hængende. Din baby bør sidde med 
lårene i stoffet, og dette bør danne et sæde til ham/hende (se Kontrollér 
stillingen side ...).

1. Bestem på, hvilken side du vil bære din baby. Placer ringene på din skulder 
modsat den, som du vil bære din baby på. Indsæt ringene i puden*, med 
den bredere del vendt mod gulvet.
2. Saml materialet i din hånd og indsæt det gennem de to ringe for at 
skabe en skulderstrop. Træk det og justér det til dig. Sørg for, at hjørnerne er 
synlige, og at stoffet ikke er drejet.
3. Træk ringene fra hinanden, og kør materialet gennem de to ringe. Den 
ende, der kommer ud af ringene, er af en anden farve end den, du har 
på brystet.
BEMÆRK: Sørg for, at materialet ikke er snoet ind i ringene, så du sikrer dig, 
at du nemt kan justere slyngen efterfølgende.
4. Spred stoffet lige gennem ringen. 
Når stoffet har passeret de to ringe, vil det ikke glide ud af dem, men 
fastsættes ordentligt, så barnet holdes stabilt fast
5. For at justere den øverste del af babyslyngen skal du trække den indre del 
af enden, der hænger fra ringene (tæt på din mave).
6. For at justere den nederste del af babyslyngen skal du trække den yderste 
del af enden, der hænger fra ringene (ved din side). TAG ALTID ENDEN 
NÆR RINGERNE.
7. Følg trin 5 og 6 for sektionerne i midten. Dette giver dig mulighed for at 
justere babyslyngen, så den passer godt omkring alle dele af din babys krop 
(under lårene, bagdelen, ryggen, nakken ...)
Det er kun nødvendigt at trække materialet ud af ringene, hvis du vil vaske 
eller tørre slyngen, eller dreje det rundt for at ændre farverne
Det er op til dig!
Lav en lille polstring til at støtte babyens hoved.
1. Tag den ende, der hænger ud fra ringene, læg den mod starten af barnets 
nakke, og hold den under armen.
2. Tag den øverste kant af viklen. Fold den over enden for at kunne rulle 
den op i den øverste del, så den danner en lille polstring ved begyndelsen 
af babyens nakke.
3. Som sagt, som gjort! Utroligt praktisk, når babyen sover eller er mindre 
end fire måneder gammel, da den endnu ikke er i stand til at holde 
hovedet op selv.
ROTERBAR: Din babyslynge er roterbar med en farve på hver side. Du kan 
bruge den på begge sider (du skal trække enden ud af ringene). 
VENSTRE ELLER HØJRE: Du kan bruge babyslyngen til venstre og/eller højre 
uden at fjerne enden af ringene. 
KOMPAKT: For at forhindre enden i at hænge ud af ringene, kan du lægge 
den under babyens bagdel. Du kan også rulle den op og placere den i 
sømmen under babyens nakke for at støtte hovedet.
2. Mave-til-mave stilling til nyfødte babyer (P.18)
Optimal støtte og justering for nyfødte. Hurtig og nem at sætte på, 
hvilket er en hjælp på forskellige tidspunkter af dagen.
1. Placér ringene og puden* højt på din skulder. Ringene og puden* er 
på den anden side, end hvor du placerer din baby. Den nederste del af 
skulderstroppen skal være imod dine ribben.
2. Spred den del af slyngen, hvor barnet skal placeres. Den nederste 
kant skal være strammere end den øverste (holdes med venstre 
hånd på billedet).
3. Hold barnet højt på din stropfrie skulder. Hold barnet under bagde-
len med din arm. Tag dine fødder og få dem gennem babyslyngen.
4. Hold babyen op med din underarm. Med den anden hånd tager du den 
øverste kant og trækker den op til barnets nakke. Kontrollér positionen: Baby 
skal sidde med stoffet fra den nederste kant placeret bag knæene. Knæene 
skal være bøjet og i hoftehøjde.
5. Sørg for, at der altid er stof mellem dig og barnets kønsdele, og at barnet 
sidder på det. Med den ene hånd løfter du barnet lidt, og med den anden 
hånd spreder du den nederste del af viklen under babyens ben og bag 
knæene for at skabe et sæde.
6. Åbn og spred stoffet på din bærende skulder, arm og ryg for at fordele 
babyens vægt og gøre slyngen behagelig for dig og din baby.
7. Løft babyen med den ene hånd, og med den anden kan du justere viklen: 
Tag fat i den indvendige kant af enden NÆR RINGENE, og træk den op …

7 a. ... træk remmen fremad. Med den anden hånd holder du fortsat babyen 
op. Juster den øverste del af viklen om babyens hoved.
8. Hold fortsat babyen op med den ene hånd. Med den anden hånd tager du 
fat i den ydre kant af enden som i trin 7 og trækker den op …
8 a. ... træk remmen fremad. Du vil derved hæve den nederste kant, der 
var bag barnets knæ.
9. Fortsæt med at justere stoffet ved at trække i hver ende, over hele 
babyslyngens bredden. Din vikle vil derefter passe dig og din baby perfekt, 
og han/hun vil være godt støtte.
10. For at undgå at ringene glider, bind halen ind i ringene. Før halen ind 
nedefra og lav en lykke
11. Før halen igennem lykken
12. Stram knuden
13. Hvis din baby er mindre end fire måneder, skal du støtte dets hoved 
ved at hæve stoffet op til i ørerne, eller bedre endnu: lægge stroppen i 
overkanten for at skabe en lille polstring (se side 17) .

Kontrollér stillingen
Babyslyngens stof er placeret bag barnets knæ. Barnet SIDDER i bæreselen 
med knæene bøjede og i hoftehøjde. 

3. Amning på farten (P.18)
Det er muligt at amme din baby eller give flaske, mens du bærer 
slynge. Husk altid, at din baby skal sidde oprejst efter at have spist. 
A. Brystet modsat puden*.
B. Brystet modsat puden med barnet under armen..
C. Opretstående, hvis barnet kan holde hovedet op.
Sådan tages babyen ud af slyngen
1. Placer den ene hånd under babyens bagdel for at løfte den op. Løft 
puden*. Placer en finger under den synlige ring og spred ringene en smule 
fra hinanden.
2. Træk ringen tilbage og opad for at løsne skulderstroppen.
3. Hold barnet imod dig og tag det ud af viklen ved at løfte det op mod din 
skulder. Du kan beholde babyslyngen på.
Du behøver ikke at fjerne stoffet fra ringene, når du tager babyen ud af 
slyngen.
4. På siden (P.20)
Brug denne stilling, så snart babyen kan hæve hovedet og ryggen, og 
den gerne vil se sig om. 
I denne stilling er babyen med spredte ben om din hofte. Han kan 
opdage verden sikkert og se på dig på samme tid. Når han er træt af 
at kigge rundt, kan han putte sig ind og hvile mod dig. 
Takket være at bære på siden kan du nemt bevæge dig, fordi den 
forreste del af din krop er fri.
1. Placer ringene og puden* højt på din skulder. Ringene og puden* vil være 
på den anden side en den, hvor du placerer din baby. Løsn skulderstroppen, 
så den når ned til din talje.
2. Sørg for, at din baby sidder korrekt. Hæv knæene over hans bagdel. Hans 
ben skal være spredt om din hofte.
3. Hold din baby under bagdelen med den ene arm og med den anden tager 
du benet (det tættest på ryggen) gennem viklen.
4. Tag det andet ben gennem viklen (den på din mave).
5. Grib skulderstroppen ved det øverste kant, og træk det op for at dække 
babyens ryg.
6. Sørg for, at der altid er noget stof mellem dig og barnets kønsdele, og at 
barnet sidder på det. Med den ene hånd løfter du din baby lidt, og med den 
anden spreder du den nederste kant under bagdelen og bag knæene for at 
lave et sæde til babyen.
7. Åbn og spred stoffet på din bærende skulder, arm og ryg for at fordele 
babyens vægt og gøre babyslyngen behagelig for dig og din baby.
8. Løft dit barn lidt med en hånd, og juster stoffet med det andet: Tag den 
indvendige kant af enden og træk den op ...
8 a. ... og fremad for at justere den øverste del af din babyslynge. Hold 
babyen op med den anden hånd. Juster den øverste del af slyngen om 
barnets hoved.
9. Hold babyen op med den ene hånd. Med den anden, tag den ydre kant, og 
ligesom i trin 8 og 8a trækker du den op og frem. Dette vil således trække op 
i den indre kant, som er bag barnets knæ.
10. Fortsæt med at justere stoffet ved at trække i hver ende på tværs af 
babyslyngens bredde. Din slynge vil derefter passe dig og din baby perfekt, 
og barnet vil blive godt støttet.
11. For at undgå at ringene glider, bind halen ind i ringene. Før halen ind 
nedefra og lav en lykke
12. Før halen igennem lykken
13. Stram knuden
14. Om nødvendigt kan du tage babyens hånd ud, når han er vågen og rolig. 
Du kan støtte hovedet ved at putte stroppen ind i øverste kant for at lave en 
lille polstring (se side 17.).
Sådan tages babyen ud af slyngen
1. Placer den ene hånd under babyens bagdel for at løfte den op. Løft 
puden*. Placer en finger under den synlige ring, og spred ringene en smule 
fra hinanden.
2. Træk ringen tilbage og op for at løsne skulderstroppen.
3. Hold barnet imod dig, og tag det ud af slyngen ved at løfte det mod din 
skulder. Du kan fortsat bære babyslyngen på dig.
Du behøver ikke at fjerne stoffet fra ringene, når du tager babyen ud 
af viklen.
Kontrollér stillingen
Barnet sidder med benene på hver sin side af din hofte. Hans hånd er 
under din arm. Stoffet, der spredes under knæene, sikrer et stabilt og 
sikkert sæde til ham.
Få barnet til at sidde ved at hæve din bagfod, så det bøjer knæene.

LILLE BABYSLYNGE UDEN KNUDE

3,5KG TIL 14KG / 0-36 M
RENGØRING: 100% viskose. Vask ved 30 grader. Fjern først enden af ringene. 
Mild vask, ingen blegemiddel. 
LUFTTØRRE, ingen tørretumbler. Stryges på lav varme. Rengør puden med 
en fugtig klud.
OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING: Overholder ASTM F2907-standard og 
europæisk sikkerhedskrav til børnepasningsartikler. 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 og se instruktionsvideoerne, inden du bruger 
slyngen. 
2. Kontroller, ar sømme, stropper, stof eller andet udstyr er intakt uden 
revner og klar til brug. Stop med at bruge slyngen, hvis du opdager 
oprevne dele. 
3. Kontroller altid, at alle knapper, stropper, spænder, trykknapper og 
justeringer er sikre. 
4. Sørg for, at barnet placeres sikkert i slyngen i henhold til producentens 
anvisninger. 
5. Forlad aldrig barnet i en slyngen, hvis det ikke bæres. 
6. Tjek babyen ofte og sørg for, at barnet bliver flyttet rundt nu og da. 
7. Brug aldrig en slynge, når balance eller mobilitet er reduceret på grund af 
anstrengelse, søvnighed eller medicinske tilstande. 
8. Placer aldrig mere end én baby i babyslyngen. Brug/bær aldrig mere end 
en babyvikle ad gangen. 
9. Brug aldrig en babyslynge under aktiviteter som madlavning og 
rengøring, der inkluderer varmekilder eller udsættelse for kemikalier. 
10. Brug aldrig slynge under kørsel eller som passager i et køretøj. 
11. Sov ikke, mens du bærer dit barn.

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