Ha a weblapunkon való közléséhez hozzájárulsz, kérünk küldj néhány képet az
info@bamberoo.hu email címre.

A következı oldalakon bemutatunk két használati lehetıséget, de az interneten és video
megosztó oldalakon még több lehetıséggel ismerkedhetsz meg.
Érdemes felkeresned egy babahordozós klubbot is.

A hordozó mosógépben 30 fokon kímélı mosással, nagyobb mérető mosozsák segítségével
mosható. Alacsony fordulatszámon centrifugálható. Fehérítı használata a szinek fakulását
eredményezheti. Szárítógépbe rakni tilos.
Ahhoz, hogy a babahordozó hosszú ideig biztonságosan a legjobb szolgálatot tegye, kérlek
tartsd be ezeket az utasításokat.

Mosási tanácsok:

Ez a hordozó nem alkalmas arra, hogy biciklizés, vagy bármilyen egyéb sportolás, alvás
közben használd. Sose használd ezt a hordozót ha veszélyes dolgot végzel, ami a babád
sérülését okozza, mint például forró folyadékok, és vegyszerek közelében. Sose használd
autóban, vagy biciklin biztonsági gyerekülés helyett.

Figyelem:

Amikor gyakorlod a hordozó használatát és még bizonytalan vagy a kötések kivitelezésében,
akkor különös óvatossággal járj el. Használj játék babát, vagy kérj meg egy másik felnıttet,
hogy segítsen Neked. Mindig tartsd a kezed a gyermekeden, amikor a pántok még nincsenek
megkötve. Legyél nagyon körültekintı, a gyermeked hordozás közben elkaphat tárgyakat,
kezei, lábai beakadhatnak.

Biztonsági tippek:

A kapucni akkor tesz jó szolgálatot, ha a babád elalszik és feje támasztást igényel. Ilyenkor a
kapucni pánton lévı patentok segítségével a kapucnit rögzítheted a vállpánton lévı
kapucnitartó fülhöz.

Hordozóink kb. 3 hónapos kortól használhatók egészen addig amíg babád hordozást igényel,
akár 3-4 éves koráig is. A hordozó segítségével gyermekedet elöl, oldalt, és háton is tudod
hordani, ami Neked és a kicsinek a leginkább megfelelı.

A Bamberoo oc Mei Tai egy olyan babahordozó eszköz, ami nagy segítséget nyújt Neked aki
gyermekedet a lehetı legjobban szeretnéd útnak indítani az életben. Ez a babahordozó egy
ázsiai mintából ihletett Amerikában tovább fejlesztett, a modern kor izlésvilágának is
megfelelı eszköz. Reméljük örömötöket lelitek ennek az eszköznek a használatában.

7. Erısen kötsd meg a
pántot.

5. A pántot megkötheted
a gyermeked fenekén,
vagy a hátad mögött is.
Ha a fenekén akarod
megkötni akkor a
gyermeked lába alatt
vezesd elıre a pántokat.
Ha hátul kötöd meg
akkor a lába fölött.

3. A pántokat emeld át a
válladon, miközben
stabilan fogod a másik
kezeddel a gyermeked.

1. Kösd fel erısen a
Bamberoodat a
derakadraúgy, hogy a
mitája a tested felé
nézzen.

Elöl hordozás

Ha hárul kötöd meg a
pántot, a gyermeked
fenekén a pántok X
alakban mennek.

8. Ha hátul kötöd meg a
pántokat, akkor hátrafelé
már a gyermeked lába
alatt vezesd a pántot.

6. Megkötheted a
pántokat a gyermeked
feneke alatt.

4. Hátranyúlva húzd
elıre a pántokat. Másik
kezeddel támaszd meg a
gyermeked hátát.

2. Vedd fel a
gyermekedet és tartsd
meg a gyermekedet.
Eleinte ezt könnyebb
ülve csinálni.

2. Kösd meg jó erısen.

4. A pántokat vezesd hátra a
babád lába fölött.

6. A másik pántot is vezesd
hátra, majd keresztezd meg.

8. A gyermeked lába alatt
vezesd elıre a pántokat
majd kösd meg jó erısen.

1. Kösd fel a Bamberoodat a
derakadra hátul, úgy hogy a mintás
része a tested felé nézzen.

3. Vedd fel a gyermekedet a
hátadra. Eleinte ehhez kérj
segítséget, vagy megteheted ágyon
ülve. Ha nem érzed biztosnak a
babád tartását, ne próbáld meg
egyedül.

5. Hátul keresztben vezesd elıre a
pántot a baba lába alatt.

7. Akár egymáson meg is
tekerheted a két pántot, ehhez
egyszerre a lába fölött vezesd hátra
a pántokat.

Hátul hordozás:

http://www.bamberoo.hu/

Kapucnis Mei Tai babahordozó

Bamberoo oc

