
Baby draagzak Clippasafe – Gebruiksaanwijzing NL 

BELANGRIJK - LEES VOOR GEBRUIK DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING 

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze babydrager - de ideale manier om uw baby dicht bij u te dragen 

terwijl u samen gaat wandelen of winkelen. Deze drager is ontworpen om een baby van 3,5 tot 9 kg te 

dragen. 

 

EERSTE KEER PASSEN - ZONDER BABY 

Pas de babydrager zonder baby aan voordat u deze voor het eerst gebruikt, en zorg dat de drager prettig en 

stevig zit. Laat zo nodig een vriend(in) of uw partner helpen. 

1. Doe de schouderbanden (1) over uw hoofd en klik de gespen (2) aan beide zijden dicht. Stel de 

schouderbanden op gelijke hoogte in en schuif de verbindingsgesp (3) in het midden. 

2. Leg de lendesteun (4) om uw middel en klik de gesp (5) aan de zijkant vast. Verstel beide zijden zodat de 

steun zich in het midden van uw rug bevindt. 

3. BELANGRIJKE AANPASSINGEN 

Voordat u de baby in de drager plaatst, is het belangrijk de klittenbandsluiting (6) boven de beenopeningen 

aan beide zijden te verstellen zodat de openingen zo klein mogelijk zijn, maar toch prettig om de beentjes 

van de baby zitten. Zorg dat de ene zijde van elke klittenbandsluiting de andere zijde voor minimaal 50% 

bedekt. Als u deze aanpassingen hebt gemaakt, trek dan de zijgespen (7) strakker voor een veilige en 

stevige pasvorm. 



UW PASGEBOREN BABY DRAGEN 

4. Maak, terwijl u zit, de clips (8) voor de hoofdsteun aan beide zijden los. 

5. Ondersteun het hoofdje en laat de baby, met het gezicht naar u toe, zakken in de open drager. Doe de 

beentjes van uw baby voorzichtig door de op maat gemaakte beenopeningen, en de armen door de 

openingen boven de klittenbandsluitingen. 

6. Blijf het hoofdje van uw baby ondersteunen terwijl u de clips (8) van de hoofdsteun vastmaakt en stel de 

banden in zodat het hoofdje goed wordt ondersteund. 

Belangrijk - Voor uw eigen comfort en dat van uw baby, raden we u aan de drager hoog genoeg te dragen 

om uw baby een kusje op het hoofd te kunnen geven. 

UW OUDERE BABY DRAGEN 

Vanaf de leeftijd van 4 tot 6 maanden, als de baby zelf het hoofdje rechtop kan houden, kunt u de baby met 

het gezicht naar voren gaan dragen en kan de hoofdsteun naar beneden worden vastgeklikt. 

UW KIND UIT DE DRAGER HALEN EN DE DRAGER AFDOEN 

Ondersteun het hoofdje van uw baby terwijl u de gespen van de hoofdsteun aan beide zijden losmaakt en 

til de baby uit de drager. Als de baby uit de drager is, kunt u deze afdoen door de clips van de 

schouderband en lendesteun los te maken en het harnas over uw hoofd uit te doen. 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 

Deze babydrager is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. 

WAARSCHUWING - Zorg dat de baby stevig en op de juiste wijze in de drager vastzit en dat het harnas 

stevig aan u is bevestigd, volgens de bovenstaande instructies. 

WAARSCHUWING - U kunt uit balans raken door uw eigen bewegingen of die van uw baby. 

WAARSCHUWING - Pas op met voorover buigen of leunen. 

WAARSCHUWING - Deze drager is NIET geschikt voor gebruik tijdens sportieve activiteiten. 

WAARSCHUWING - Zorg er altijd voor dat de ademhaling van uw baby niet wordt belemmerd door de 

drager, uw eigen kleding of het verwijderbare slabbetje, indien gebruikt. 

Controleer de drager regelmatig op slijtage of schade. Bij beschadiging niet meer gebruiken. 

Controleer regelmatig de veiligheid van de banden, gespen en sluitingen, vooral na het wassen of reinigen. 

Voeg geen accessoires toe aan de drager. 

Gebruik deze drager niet als u een verleden van rugklachten hebt en staak het gebruik indien u pijn krijgt of 

aanhoudend ongemak ondervindt. 

Draag uw baby niet in de babydrager als u in de auto zit. Gebruik altijd een goedgekeurd autozitje. 

Ga nooit liggen of slapen met uw kind in de babydrager. 

VERZORGING EN ONDERHOUD 

Raadpleeg het ingenaaide label op de drager voor wasinstructies. 


