Pure Baby Love

Instructie Draagzak

Draagzak klaarmaken voor gebruik:
1. Je klikt de schouderband vast aan de smalle band die uit de heupband
komt. Deze twee vormen samen de volledige schouderband. Voor de
veiligheid haal je de clip door het elastiek.
2. Je versmalt de draagzak op de heupband door het klittenband los te
maken. Voor een kleine baby gaat deze op zijn smalst. Is jouw kindje al wat
ouder, dan is de juiste breedte van knie tot knie holte als jouw kindje in de
draagzak zit.
3. Met dit bandje kun je het rugpand verkorten. Dit doe je bij een kleine baby, zodat je kindje mooi wordt ondersteund
tot in de nek. De stof die daarmee 'over blijft' vouw je heel eenvoudig en mooi over elkaar.
4. Het bandje dat straks dicht geklikt wordt tussen de twee schouderbanden is verstelbaar in hoogte. Deze kun je
mooi instellen als je de draagzak straks om hebt.
5. De draagzak is voorzien van padding in de knieholtes. Dit zorgt voor optimaal comfort voor jouw kindje.
6. Het slaapkapje gebruik je nog niet bij kleine baby's en is vooral bedoelt voor de ondersteuning van het hoofdje als
je (al wat grotere) kindje in slaap valt bij het rugdragen. Bij een klein kindje kun je deze oprollen en vastzetten.
Hierdoor geeft het extra steun bij de nek. Ook kun je het koordje onder het kapje nog aantrekken indien nodig. Je
kunt starten met rugdragen vanaf het moment dat je kindje zelfstandig tot zit kan komen.
De draagzak is ingesteld, tijd om de draagzak te gaan gebruiken! Zorg ervoor dat de
schouderbanden veel ruimte hebben en alle banden mooi los hangen.
Je klikt de heupband om je taille en trekt deze aan. Met een klein kindje komt de heupband
altijd redelijk hoog in de taille. Dit omdat je je kindje graag op de juiste hoogte wilt dragen,
namelijk kusjes-hoogte. Als je kindje in de draagzak zit, kun je hem/haar gemakkelijk een
kusje geven. Je klikt de heupband vast en haalt voor de veiligheid altijd de clip eerst door
het elastiek. Het rugpand laat je naar beneden hangen en je pakt je kindje erbij. Houd jouw
kindje tegen je borst en laat de beentjes over de heupband hangen.
Houd met één hand je kindje goed vast en pak met je andere hand de stof van het
rugpand vast. Deze haal je door de beentjes en spreid je uit over de rug. Dan doe je de
schouderbanden over je schouder. Houd hierbij je kindje altijd goed vast. Belangrijk is een
beetje extra aandacht voor het gedeelte bij de beentjes van jouw kleintje. De
schouderband hoort onder het beentje te zitten en niet er overheen.
Dan klik je het bandje dicht op je rug en trek deze aan tot de schouderbanden mooi bij
elkaar blijven zitten. Dit zorgt ervoor dat deze niet afzakken en je comfortabel draagt.
Dan pak je de loshangende bandjes van de schouderbanden en trek je deze stevig aan
naar voren. Hierdoor komt de draagzak mooi stevig te zitten. Het bandje
tussen de schouderbladen kan indien gewenst nog omhoog of omlaag
verplaatst worden.
Een kindje moet altijd een mooie diepe zit hebben. Als je de knietjes
optilt, komen de billen mooi in de draagzak. Vouw eventueel de stof
de draagzak mooi over elkaar. Je kindje heeft dan een volledig
ergonomische houding: van knie tot knie ondersteund, een bolle rug en
ondersteuning tot in de nek. Belangrijk is dat de draagzak stevig vast zit
en je kindje optimaal wordt ondersteund. Dat maakt dragen veilig en voor
jou ook fijn en comfortabel.
Lees voor het dragen ook altijd nog onze veiligheidsadviezen op de website.
Kom je er niet uit? Neem gerust contact op met een draagconsulent uit de
buurt of stuur ons dan een foto, onze draagconsulent helpt je graag!
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Pure Baby Love

Instruction Baby Carrier

Preparing the baby carrier for use:
1. Click the shoulder strap onto the narrow strap that comes out of the hip
belt. Together these two form the complete shoulder strap. For safety you
pull the clip through the elastic band.
2. You narrow the baby carrier on the hip belt by loosening the velcro. For a
small baby it goes at its narrowest. If your child is a bit older, then the width
is correct when the carrier supports from knee pit to knee pit.
3. With this strap you can shorten the back panel. You will do this with a small baby, so that your child is nicely
supported up to the neck. The material that 'stays over' will fold very easily and nicely over each other.
4. The strap that will soon be clicked between the two shoulder straps is adjustable in height. You can adjust this
nicely if you have tried the baby carrier the first time.
5. The baby carrier is provided with padding in the knee pits. This ensures optimum comfort for your child.
6. The sleeping hood is mainly intended for supporting the head when your child falls asleep, when carrying your
little one on your back. The sleeping hood is not used with small babies. With a small child, you can roll and secure it.
This gives extra support at the neck. You can also pull the cord under the cap, to adjust if necessary.
Please note: back carrying is only recommended when your child can sit itself.
The baby carrier is set, time to use it! Make sure the shoulder straps have a lot of space and
that all the bands hang loose. This makes it much easier to use it.
Click the hip belt around your waist and pull it. With a small child, the hip belt is always fairly
high at your waist. This is because you always want to carry your child at the right height,
named 'kisses height'. If your child is in the baby carrier on the right height, you can easily
give him / her a kiss on the head. When you click the hip belt, always pull the clip through
the elastic band for extra safety. The back panel is hanging down and then you will grab
your child. Hold your child against your chest and let the legs hang over the hip belt.
Hold your child with one hand and grasp the fabric of the back panel with your other hand.
You get this through the legs and spread out over the back of your little one. Then you put
the shoulder straps over your shoulder. Always keep your child firmly attached. Important is
a little extra attention for the strap at the legs of your little one. The shoulder strap should
be under the leg and not over it.
Then you click the strap between both shoulder straps on your back and pull it until the
shoulder straps are being hold together nicely. This ensures that the carrier will stay in
place and you will wear more comfortably.
Then take the loose straps of the shoulder straps and pull them firmly
forward. This makes the baby carrier sit securely attached. The strap
between the shoulder blades can still be raised or lowered if desired.
A child must always have a nice deep seat. If you lift the knees of your
little one, the buttocks will be nicely fit in the baby carrier. If necessary,
fold the fabric of the baby carrier neatly over each other. Your child then
has a complete ergonomic position: supported from knee to knee, a
round shaped back and support up to the neck. It is important that the
baby carrier is firmly tightened and your child is optimally supported. That
makes babywearing safe and comfortable for you too.
Before carrying, always read our safety recommendations on our website.
Are you stuck? Feel free to contact a babywearing consultant or send us a
picture, our babywearing consultant will gladly help you!
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