Viktigt, läs och spara!
Stöd alltid barnet med ena armen tills det ligger
eller sitter säkert i liggande eller sittande position!
innan barnet placeras

• Bakre rullen justeras så att bärdelen framtill
hänger i navelhöjd.
• Trä på dig bärselen och placera den bredare
axeldelen över axeln och den smalare (med etikett)
närmast armen. Främre rullen på axeln justeras till
ca 10 cm. Häng bärdelen fram på din mage.

b ) sittande bärposition

bärselen drottningenar ®
a ) liggande bärposition

– vaggan

• Lägg upp barnet på den axel du inte bär på. För
ner barnets rumpa i bärdelen. Därefter överkroppen
och sist fötterna.

b ) sittande bärposition

( från

3 mån )

• Lägg upp barnet på den axel du inte bär på, och
trä igenom fötterna på bärdelen.

• Viktigt! Dra upp bärdelens tygkanter och
kontrollera att det finns tyg mellan dig och barnet.

• Viktigt! Övre tygkanten dras upp till barnets
armhålor eller nacke. Nedre tygkanten dras ut till
barnets knäveck.

Om barnet sover när du ska lägga ner det – knäpp
bort axeldelen och ta bort den från barnet.

• Vrid barnet till sittposition antingen vid bärarens
mage, sida eller höft.

Bär alltid i liggande position fram tills när barnet kan
hålla upp huvudet själv vid cirka 3 månaders ålder!

• Justera främre bältesrullen så att barnets rumpa

N Var extra försiktig när du bär ditt barn i köksutrymmen,
N Bärselen är anpassad för lugna vardagssituationer.
Den är inte säker att användas vid bilkörning, båtturer och rörliga aktiviteter som exempel cykling. N Låt aldrig barn
använda bärselen som leksak. N Bär aldrig mer än ett barn åt gången i samma bärsele. N Max belastning 15 kg.
N Använd ej produkt som är sliten eller skadad! kontakt info@drottningenar.se, www.drottningenar.se

a ) liggande bärposition

och höfter så att de är
i jämnhöjd och något
högre än barnets rumpa.

Bärselens tyg är gjord av 100% bomull. användning

• Justera barnets knän

vid matlagning och hantering av vassa eller heta föremål.

upp till barnets armhålor
eller nacke. Nedre
tygkanten dras ut till
barnets knäveck.

Tack för att du valt bärselen DrottningEnar ®! Det är den naturliga och bekväma bärhjälpen för barn mellan 0–3 år

Viktigt!

• Övre tygkanten dras

(max 15 kg). Den förenar bärsjalens goda ergonomi och variationsmöjligheter med den moderna bärselens enkelhet!

Användning på annat sätt
än beskrivet medför risker!
Viktigt!
Dra upp bärdelens
tygkanter och kontrollera
att det finns tyg mellan
dig och barnet.

w w w . d r o t t nin g en a r . se

blir i höjd med bärarens navel: lyft upp barnets
rumpa lätt samtidigt som du trycker på knappen
och för axeln diagonalt framåt-nedåt. Barnet ska
sitta så tätt som möjligt mot bärarens kropp!
• Viktigt! Justera barnets knän och höfter så att de
är i jämnhöjd och något högre än barnets rumpa.
Sitter barnet med armar och överkropp utanför selen,
stöd det med din ena arm!

