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NL - KLEINE BABY DRAAGDOEK ZONDER KNOOP
Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK: HOUD VOOR 
VERDERE REFERENTIE
1. Uw Kleine baby draagdoek zonder knoop klaarmaken (P.6)
Steek de stof door de ringen om uw verstelbare baby draagdoek te 
maken. Het duurt maar een paar seconden!
U kunt de baby dragen vanaf de geboorte totdat hij begint te lopen, in 
verschillende posities, zonder een knoop te hoeven maken. 
U kunt de baby in en uit de draagdoek halen zonder ook maar iets 
uit elkaar te zetten. 
Deze baby draagdoek zal u passen, ook al bent u linkshandig, 
rechtshandig, lang, kort, een man of een vrouw. 

Veiligheid
- POSITIE: Plaats de baby rechtop op uw borst, met zijn hoofdje op 
“kusafstand”.
- ADEMEN: De luchtwegen van de baby (neus, mond) moeten ten alle 
tijden duidelijk en zichtbaar zijn voor de volwassene. De kin van de baby 
moet omhoog zijn.
- OBSERVATIE: Houd uw kind constant in de gaten in de draagdoek. 
- De baby mag niet in een horizontale positie zijn.
- De kin van de baby mag niet rusten tegen zijn borst
- Draag de baby niet te laag.
- De baby mag niet te warm gekleed zijn (in winter of zomer).
- De benen van de baby mogen niet te recht of te hangend zijn. Hij moet 
zitten met zijn dijen in het doek en dit moet een zitje vormen voor hem.

1. Beslis aan welke kant u uw baby wilt dragen. Plaats de ringen van de slin-
ger op uw schouder tegenover degene waarop u uw baby wilt dragen. Steek 
de ringen in het kussen*, met het wijdere gedeelte naar de grond wijzend. 
2. Verzamel het materiaal in uw hand en steek het door de twee ringen, 
om zo een schouderriem te maken. Stel het bij en trek het naar u toe. 
Zorg ervoor dat de hoeken van het doek zichtbaar zijn en dat het stof 
niet gedraaid is. 
3. Trek de ringen los van elkaar en steek het materiaal door de twee ringen. 
Het uiteinde dat uit de ringen komt is van een andere kleur dan degene 
die op uw borst zit. 
LET OP: Zorg ervoor dat het materiaal niet gedraaid is in de ringen, om 
ervoor  te zorgen dat het makkelijk zal zijn om het draagdoek aan te passen 
wanneer nodig is.
4. Spreid het stof recht door de ring. Wanneer het materiaal door de twee 
ringen  is gegaan, zal het niet uit de ringen glijden en het zal goed worden 
vastgemaakt zodat het kind stevig vast wordt gehouden. 
5. Om het bovenste gedeelte van de baby draagdoek aan te passen, trek 
aan het binnenste gedeelte van het uiteinde dat uit de ringen hangt 
(dichtbij uw buik).
6. Om het onderste gedeelte van de baby draagdoek aan te passen, trek aan 
het buitenste gedeelte van het uiteinde dat uit de ringen hangt (aan uw 
zijde). GRIJP ALTIJD HET UITEINDE DICHTBIJ DE RINGEN.
7. Volg stappen 5 en 6 voor de gedeeltes in het midden. U kunt hierdoor de 
baby draagdoek aanpassen zodat het goed past rond alle gedeeltes van het 
lichaam van uw baby (onder zijn dijen, zijn billen, zijn rug, zijn nek…).
Het is alleen noodzakelijk om het materiaal uit de ringen te trekken als u 
het draagdoek wilt wassen of drogen, of om het om te draaien zodat de 
kleuren veranderen.

Het is aan u!
Creëer een kleine opvulling om het hoofdje van de baby te 
ondersteunen.
1. Neem het uiteinde dat uit de ringen hangt, plaats het in de achterkant van 
de nek van het kindje en houd het onder uw arm.
2. Pak de bovenste zoom van het draagdoek. Vouw het over het uiteinde om 
het op te kunnen rollen in het bovenste gedeelte en zodat het een kleine 
opvulling vormt aan de basis van de nek van de baby. 
3. Zo gezegd zo gedaan! Heel praktisch wanneer de baby slaapt of minder 
dan vier maanden oud is, wanneer het nog niet zijn hoofdje zelf omhoog 
kan houden.
DRAAIBAAR:
Uw baby draagdoek is draaibaar, met één kleur op elke kant. U kunt het aan 
beide kanten gebruiken (u zult het uiteinde uit de ringen moeten halen).
LINKS OF RECHTS:
U kunt de baby draagdoek aan uw linkerzijde en/of uw rechterzijde 
gebruiken zonder het uiteinde uit de ringen te hoeven halen. 
COMPACT:
Om te voorkomen dat het uiteinde uit de ringen hangt, kunt u het onder de 
billen van de baby stoppen. U kunt het ook oprollen en in de zoom leggen 
onder de nek van de baby om het hoofdje te steunen. 

2. Buik-tot-buik - Positie voor pasgeboren baby’s (P.8) 
3,5-7kg - 0-4m
Optimale ondersteuning en aanpassing voor pasgeborenen. Snel en 
gemakkelijk om aan te doen, om u op verschillende momenten van 
de dag te helpen.
1. Plaats de ringen en het kussen* hoog op uw schouder. De ringen en het 
kussen* zullen aan de andere kant zijn van waar u uw baby zult plaatsen. 
Het ondergedeelte van de schouderriem moet tegen uw ribben zitten. 
2. Spreid het gedeelte van de draagdoek waarin de baby zal worden 
geplaatst. De onderste zoom moet strakker zijn dan de bovenste zoom 
(vastgehouden met de linkerhand op de foto).

3. Neem de baby hoog op uw vrije schouder. Houd de baby onder zijn 
billetjes met uw arm. Neem zijn voeten en plaats ze in de baby draagdoek.
4. Houd de baby omhoog met uw voorarm. Met de andere hand, pak de 
bovenste zoom en trek het omhoog naar de nek van de baby.
Controleer zijn positie: Baby moet zitten met het materiaal van de onderste 
zoom geplaatst achter zijn knieën. Zijn knieën moeten gebogen en op 
heuphoogte zijn.
5. Zorg ervoor dat er altijd een stof is tussen u en de baby’s kruis, en dat de 
baby erop zit. Met één hand tilt u de baby een stukje op, en met de andere 
hand spreid u het ondergedeelte van het doek onder de baby’s billetjes en 
achter zijn knieën, om zo een zitje te maken voor hem. 
6. Open en verspreidt het materiaal op uw dragende schouder, uw arm en 
uw rug om zo het gewicht van de baby te verspreiden en om de draagdoek 
comfortabel te maken voor u en uw baby.
7. Til de baby op met één hand, en met de andere kunt u het doek 
verstellen: Grijp de binnenzoom van het uiteinde DICHTBIJ DE RINGEN, trek 
het omhoog…
7 a. …trek de riem naar voren. Met uw andere hand houdt u de baby 
omhoog. Verstel het bovenste gedeelte van de doek om het hoofdje 
van uw baby.
8. Houd de baby omhoog met één hand. Met de andere hand grijpt u de 
buitenste zoom van het uiteinde, zoals in stap 7, en trekt u het omhoog…
8 a. …trek de riem naar voren. U zult hierdoor de onderste zoom omhoog 
trekken, dat achter de knieën van de baby zat.
9. Blijf het doek verstellen door aan elke uiteinde te trekken, over het geheel 
van de breedte van de baby draagdoek. Uw doek zal dan perfect passen bij 
u en uw baby, en hij zal goed ondersteund zijn.
10. Als uw baby minder dan vier maanden oud is, ondersteunt u zijn hoofdje 
door het stof op te trekken tot aan zijn oren, of nog beter, om de riem in de 
bovenste zoom te stoppen om zo een kleine opvulling te creëren.

De baby uit de drager halen
1. Leg één hand onder de billetjes van uw baby om hem omhoog te tillen. 
Til het kussen* op. Plaats één vinger onder de zichtbare ring en spreid de 
ringen lichtjes uit elkaar.
2. Trek de ring terug en omhoog om de schouderriem losser te maken.
3. Houd de baby tegen u aan en haal hem uit de drager door hem op uw 
schouder te tillen. U kunt de babydrager blijven dragen.
U hoeft het stof niet te verwijderen van de ringen wanneer u de baby uit 
de drager haalt.

Controleer de positie
Het stof van de babydrager is geplaatst achter de knieën van de baby. De 
baby ZIT in de drager, met zijn knieën gebogen en op heuphoogte.

3. Verzorging onderweg (P.8)
Het is mogelijk om uw baby borstvoeding of de fles te geven terwijl u 
de draagdoek om heeft. 
Denk er altijd aan om uw baby rechtop te zetten nadat u hem 
gevoed heeft. 
A. De borst tegenover het kussen*.
B. De borst tegenover het kussen, met de baby onder uw arm.
C. Rechtop, als de baby zijn hoofdje omhoog kan houden.
D. Flesvoeding
Tips en veiligheid tijdens het verplegen:
- Bedek het hoofdje van de baby niet tijdens het verplegen.
- Houd zijn hoofdje omhoog met uw hand of uw arm.
- Zorg ervoor dat u de baby rechtop plaatst na de voeding,  zelfs als hij 
in slaap valt. 

4. Zijdrager (P.10) 
5-14kg - 4,36m
Gebruik deze positie zodra de baby zijn hoofd en zijn bovenrug 
omhoog kan houden en rond wilt kijken. In deze positie is de baby 
wijdbeens om uw heup. Hij kan de wereld veilig ontdekken en 
tegelijkertijd naar u kijken. Wanneer hij er genoeg van heeft om 
rond te kijken, kan hij tegen u aan knuffelen en rusten.  Dankzij deze 
zijdrager kunt u gemakkelijker rond bewegen, omdat het voorste 
gedeelte van uw lichaam vrij is. 
1. Plaats de ringen en het kussen* hoog op uw schouder. De ringen en het 
kussen* zullen aan de andere kant zijn van waar u uw baby zal plaatsen. 
Maak de schouderriem losser zodat het tot uw middel komt.
2. Zorg ervoor dat uw baby normaal zit. Breng zijn knieën boven zijn billetjes. 
Zijn benen moeten wijdbeens zijn om uw heup.
3. Houd uw baby omhoog onder zijn billetjes met één arm en met de andere 
brengt u zijn been (degene dichter bij uw rug) door het doek. 
4. Breng zijn andere been in het doek (degene op uw buik).
5. Pak de schouderriem bij de bovenzoom en trek het omhoog om de rug 
van de baby te bedekken. 
6. Zorg ervoor dat er altijd wat stof is tussen u en de baby’s kruis, en dat de 
baby erop zit. Met één hand tilt u uw baby lichtjes op, en met de andere 
spreidt u de onderzoom onder zijn billetjes, achter zijn knieën, om zo een 
zitje voor hem te maken.
7. Open en verspreid het materiaal op uw dragende schouder, uw arm en 
uw rug om het gewicht van uw baby te verspreiden en om de babydrager 
comfortabel te maken voor u en uw baby.
8. Til uw baby lichtjes op met één hand en verstel het doek met de andere: 
pak de binnenste zoom van het uiteinde en trek het omhoog…
8 a. … en naar voren om het bovenste gedeelte van uw babydrager bij te 
stellen. Met de andere hand houdt u de baby omhoog. Stel het bovenste 
gedeelte van het doek bij om uw baby’s hoofdje.
9. Houd de baby omhoog met één hand. Met de andere pakt u de 
buitenzoom, en zoals in stap 8 en 8a trekt u het omhoog en naar voren. U 
zult hierdoor de binnenzoom omhoog trekken, die achter de knieën van 

de baby was. 
10. Blijf het doek verstellen door aan elke uiteinde te trekken, over het geheel 
van de breedte van de babydrager. Uw doek zal dan perfect passen bij u en 
uw baby, en hij zal  goed ondersteund zijn.
11. Indien noodzakelijk, kunt u de baby’s hand eruit halen als hij wakker en 
kalm is. U kunt het hoofdje ondersteunen door de riem in de bovenzoom te 
stoppen om zo een kleine opvulling te creëren (zie pagina …). 

Controleer de positie
Het kind zit met zijn benen wijdbeens om uw heup. Zijn hand is onder uw 
arm. Het stof, verspreidt onder zijn knieën, zorgt voor een stabiel en veilig 
zitje voor hem.
Zorg ervoor dat het kindje zit door zijn achtervoet omhoog te halen, zodat 
hij zijn knieën kan buigen. 

De baby uit de drager halen
1. Leg één hand onder de billetjes van uw baby om hem omhoog te tillen. 
Til het kussen* op. Plaats één vinger onder de zichtbare ring en spreid de 
ringen lichtjes uit elkaar.
2. Trek de ring terug en omhoog om de schouderriem losser te maken.
3. Houd de baby tegen u aan en haal hem uit de drager door hem op uw 
schouder te tillen. U kunt de babydrager blijven dragen.
U hoeft het stof niet te verwijderen van de ringen wanneer u de baby uit 
de drager haalt.
* optioneel kussen

DE KLEINE BABY DRAAGDOEK ZONDER KNOOP 
VANAF 3,5 KG T/M 14 KG / 0-36 MAANDEN OUD
SCHOONMAKEN: 100% viscose. Was het op 30 graden. Haal het uiteinde eerst 
uit de ringen. Zachte cyclus, niet bleken. PLAT LATEN DROGEN, niet in de 
droger. Lauw strijken. Maak het kussen schoon met een vochtige doek. 
NALEVING: Voldoet aan de ASTM F2907 norm en Europese veiligheidseisen 
voor kinderverzorgingsartikelen. OekoTex 100 gecertificeerd stof. Geen zware 
metalen gebruikt in de kleurstof.
Het merknaam en het model zijn geregistreerd. Alle reproductierechten zijn 
voorbehouden aan Love Radius – Je Porte Mon Bébé – JPMBB. Ontworpen in 
Frankrijk, gemaakt in Europa.

VEILIGHEIDSREGELS
1. Lees en volg alle geprinte instructies en bekijk instructievideo’s voor 
gebruik.
2. Controleer op gescheurde naden, gescheurde riemen of stof, en 
beschadigde hardware voor elk gebruik. Stop het gebruik van de drager als 
u dit gevonden heeft.
3. Controleer altijd om ervoor te zorgen dat alle knopen, riemen, gespen, 
drukknopen en aanpassingen veilig zijn.
4. Zorg ervoor dat de baby veilig is geplaatst in de draagdoek volgens de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant. 
5. Laat de baby nooit in een draagdoek als deze niet gedragen wordt.
6. Controleer de baby vaak en zorg ervoor dat de baby zo nu en dan wordt 
verplaatst. 
7. Gebruik nooit een draagdoek wanneer evenwicht of balans is verminderd 
vanwege inspanning, slaperigheid of medische aandoeningen.
8. Plaats nooit meer dan één baby in de babydrager. Gebruik/draag nooit 
meer dan één babydrager per keer. 
9. Gebruik nooit een babydrager tijdens activiteiten als koken en 
schoonmaken die een hittebron hebben of een blootstelling hebben aan 
chemicaliën. 
10. Draag nooit een draagdoek tijdens het rijden of als passagier in een 
voertuig.
11. Slaap niet terwijl u uw kind draagt.

Love Radius - JPMBB - 366 Av JL Lambot - 83042 Toulon Cedex 9 - France - 
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