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BELANGRIJK!
LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK AANDACHTIG DOOR.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING.
Vereisten voor gebruik:
Mimimum gewicht: 2 kg (4 lb)
Maximum gewicht: 13 kg (28 lb)

Wasvoorschriften:

Onderdelen van de Wallaboo baby draagdoek Suede en de baby draagdoek katoen
Zie het schema bij het lezen van de instructies:
a. Voorkant van de draagdoek
b. Blauw label om je draagdoek te positioneren
c. Opening aan de voorzijde
d. Klittenband sluitingen
e. Brede schouder gordel
f. Op linker of rechter schouder te dragen

g. Wallaboo logo
h. Verstevigde rand voor extra comfort
i. Voorgevormd voor juiste pasvorm
j. Nummers 1,2,3,4 om je maat te onthouden
k. Verstelbare schouder gordel

Alles in één baby draagdoek. Gemakkelijk, praktisch en dichtbij.
Bij gebruik voor alle baby’s:
1. Vraag de eerste paar keren of iemand je wilt helpen om de draagdoek te gebruiken.
2.	Verstel de schouder gordel aan de achterkant van de baby draagdoek. Probeer verschillende
maten uit om te voelen welke voor jou het meest aangenaam en comfortabel is.
Onthoud je maat (1 t/m 4) voor de volgende keer.
3. Doe je hoofd en één arm door de draagdoek en laat het rusten op je linker of rechter schouder. (I)
4. Zorg ervoor dat de schoudergordel over je hele schouder ligt.
5. Open de voorkant van de baby draagdoek. (II)
Bij gebruik van een pasgeborene in de Slaap positie (0-4 maanden):
1. Positioneer het blauwe label op je navel.
2. Ga zitten om je baby in de draagdoek te leggen.
3. Hou je baby vast met haar buik tegen je aan. (III)
4. Trek de draagdoek open met je vrije hand.
5.	Laat je baby langzaam in de draagdoek zakken, met de voetjes eerst. De benen en voetjes
glijden in een comfortabele positie in de draagdoek.
6. Plaats de billen van je baby in het diepste gedeelte (op de naden van de draagdoek). (IV)
7.	Leg haar hoofdje zachtjes neer. Je baby ligt met haar zijkant tegen jou aan en kan jou aankijken.
8. Controleer of je baby goed ligt door te kijken of de stof aan beide kanten om je baby heen ligt.
9. Sluit de opening aan de voorkant, de rechterkant eerst. (V)
10.	We raden je aan om je baby met één hand te ondersteunen totdat je gewend bent aan het
dragen van de baby draagdoek.
11. Omdat baby’s houden van beweging, is het een goed idee om direct te gaan lopen.

Bij gebruik van een baby in de Zit positie (4-9 maanden):
1. Positioneer het blauwe label op je navel.
2.	Til je baby op, met haar rug tegen je aan, en houd haar boven de baby draagdoek met de
beentjes voor zich of gekruist. (VI)
3.	Hou de draagdoek open en laat je baby zakken in het diepste gedeelte van de draagdoek,
haar billen eerst.
4.	Trek de stof van de draagdoek omhoog tot je baby veilig en stevig zit en controleer of haar
beentjes comfortabel voor haar liggen.
5. Sluit de opening aan de voorkant, de rechterkant eerst. (VII)
6.	Mocht je baby naar voren leunen, haal haar dan uit de draagdoek en laat haar de volgende
keer iets meer achterover hangen.
Bij gebruik van een baby in de Actieve positie (vanaf 6 maanden):
1. Positioneer het blauwe label op je navel.
2. Houd je baby met haar buik tegen je aan op je vrije schouder. (VIII)
3. Trek de draagdoek over de benen van je baby, de voetjes steken uit de draagdoek tegen je aan.
4. Laat je baby zakken tot op je heup, haar billen zitten op de naden van de baby draagdoek. (IX)
5.	Pak het stuk stof dat tussen jou en je baby inzit en trek het naar beneden tot onder haar billen.
Hierdoor maak je een diep zitgedeelte.
6. Sluit de opening aan de voorkant, de rechterkant eerst.
7.	Trek de draagdoek over haar rug voor extra steun en comfort. Haar armpjes mogen onder of
over de stof afhankelijk van de steun die ze nodig heeft. (X)
8. Blijf je baby vasthouden totdat je baby stevig in de draagdoek zit.
9. Voor het meeste comfort zitten de knieën hoger dan de billen.
Haal je baby uit baby draagdoek
1. Open de draagdoek aan de voorkant, linker kant eerst.
2. Plaats één arm onder je baby.
3. Gebruik je vrije hand om de draagdoek open te houden.
4. Til je baby uit de draagdoek en hou haar elke moment stevig vast.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
Denk bij het gebruik van deze baby draagdoek aan het volgende:
• Deze baby draagdoek is geschikt voor voldragen, gezonde baby’s. Voor baby’s die onder controle staan van een kinderarts raden wij aan
om eerst advies te vragen.
• Draag een baby in een draagdoek net als een baby in je armen. Houd een baby ter hoogte van je borst en niet lager dan je heup.
Pas de baby draagdoek aan aan de maat van de drager en zorg ervoor dat de draagdoek de drager en de baby perfect past.
• Het gezicht van je baby moet altijd zichtbaar zijn en niet bedekt zijn door lichaamsdelen of stof. Zorg ervoor dat je baby genoeg ventilatie krijgt.
Controleer regelmatig dat je baby in de juiste positive ligt.
• Wees bijzonder waakzaam bij het gebruik van een draagdoek met een jonge baby of een baby met een verkoudheid. Geen gebruik maken van
de baby draagdoek met een onwillig kind.
• Lees en volg altijd de instructies voor deze baby draagdoek.
• Vraag bij het eerste gebruik van de draagdoek iemand om je te helpen met oefenen.
• Controleer elke keer je draagdoek om ervoor te zorgen geen onderdelen zijn versleten of kapot zijn.
• Zorg ervoor dat je baby niet te warm of koud wordt bij het gebruik van de baby draagdoek. Vergeet niet dat je lichaam ook warmte creëert.
Gelaagde kleding voor je baby is ideaal, zodat lagen kunnen worden verwijderd of toegevoegd, afhankelijk van de omgeving en bij het
verplaatsen van binnen naar buiten. Wees je ervan bewust dat de dikte van de draagdoek ook baby’s temperatuur kan beïnvloeden
• Houd een hand vrij bij het gebruik van een baby draagdoek om je baby en jezelf te beschermen mocht je plotseling hulp nodig hebben.
• Sla een arm om je kind bij het bukken.
• Denk om je rug. Als je baby groeit, neemt het gewicht toe. Als de baby te zwaar wordt, stap dan over naar een andere manier van vervoeren.
• Gebruik je gezond verstand bij het kiezen van activiteiten die je wel of niet kunt doen tijdens het dragen van je baby.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@wallaboo.nl

Correct

Kin omhoog; gezicht
zichtbaar; neus en
mond vrij

Niet correct

Niet correct

Niet correct

Niet correct

Baby’s gezicht
is bedekt

Baby ligt te laag

Baby ligt met kin
op de borst

Baby’s gezicht ligt
tegen de drager

Bij Wallaboo zijn we trots op de kwaliteit van elk product dat we maken. Daarom bieden we een 100% tevredenheids garantie. Als je niet tevreden
bent met je aankoop of als je een probleem met ons product ervaart, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (info@wallaboo.nl) voor een
reparatie of vervanging of terugbetaling naar onze keuze. Schade als gevolg van slijtage zal worden gerepareerd tegen een redelijke vergoeding.

For more information please contact info@wallaboo.nl

IMPORTANT ! READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.
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