BÄRSELE

sätt att bära
Bruksanvisning
Från 4 mån - 4 år
Från 4 kg till 20 kg

VIKTIGT!
LÄS NOGGRANT
OCH SPARA FÖR
FRAMTIDA BRUK

SWISS DESIGN

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET
• Behåll bruksanvisningen för framtida
bruk

• Använd aldrig bärselen om din balans
eller rörlighet är nedsatt på grund av
träning, trötthet eller annat medicinskt
tillstånd

• Kontrollera att alla spännen, remmar och
justeringar sitter säkert inför varje
användning

• Använd aldrig bärselen vid matlagning
eller städning som medför hög värme
eller exponering för kemikalier

• Kontrollera att det inte finns några
trasiga sömmar, trasiga remmar eller
skadade fästen inför varje användning

• Bär aldrig bärselen när du kör eller är
medpassagerare

• Läs bruksanvisningen före användning!

SE

• Se till att barnet placeras rätt i HIPSTER
ESSENTIAL-bärsele för barnets säkerhet
och för rätt benplacering
• Barnet måste vara vänt mot dig tills det
att han eller hon kan hålla huvudet
upprätt

• Den här bärselen är inte lämplig att
användas vid sportaktiviteter
• Justera benöppningen så att den passar
barnets ben ordentligt

• För tidigt födda barn, spädbarn med
andningsbesvär samt spädbarn under 4
månader kan riskera att kvävas. För
säkerhets skull, kontakta en läkare för att
kontrollera om bärselen är lämplig att
använda för just ditt barn

VARNING
RISK FÖR FALLSKADOR OCH KVÄVNING
RISK FÖR FALLSKADOR

KVÄVNINGSRISK

Barnet kan falla ur genom en bred
benöppning eller ur selen.

Spädbarn under 4 månader kan
kvävas i bärselen om ansiktet pressas
för hårt mot din kropp.

• Se till att alla spännen och remmar
sitter fast ordentligt före användning
• Var särskilt försiktig när du lutar dig
framåt
• Böj dig med knäna, ej med ryggen
• Bärselen är endast avsedd för barn
mellan 4 -20 kg
• Håll ditt barn nära dig hela tiden när
du använder bärselen utan bärremmar

2

• Spänn inte fast barnet för hårt mot din
kropp
• Ge alltid utrymme för huvudrörelser
• Håll alltid spädbarnets ansikte fritt från
hinder
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1 INBYGGD SITS

7 SÄKERHETSREM FÖR
MIDJESPÄNNE

2 FÖRVARINGSFICKA UNDER
SITSEN

8 JUSTERBART NACKSPÄNNE

3 VIKBART HUVUDSTÖD

9 VADDERAT NACKSPÄNNE

4 VADDERADE AXELREMMAR

10 SÄKERHETSREM FÖR BARNET

5 JUSTERBARA AXELREMMAR

11 KNAPP FÖR SÄKERHETSREM

6 SIDOFICKA FÖR MOBIL
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3 SÄTT ATT BÄRA

INÅTVÄNT BÄRANDE

SE

UTÅTVÄNT BÄRANDE

BÄRA PÅ RYGGEN

ÅLDERSINTERVALL
För nyfödda
krävs ett
babyinlägg,
se "ANVÄND
BABYINLÄGG
FÖR
SPÄDBARN"
00m+
m+

4m+
4m+

66m+
m+

8m+
8m+

Vi rekommenderar att du
använder babyinlägget
tills det att han eller hon
kan hålla huvudet
upprätt.

När barnet kan hålla
huvudet upprätt
(vanligtvis vid ca. 4 mån.),
använd bärselen utan
babyinlägget.

Framåtvänd bärposition
är säker och rolig och den
ergonomiska sitsen
säkerställer att barnets
höfter stöds och inte
dinglar.

Bära på ryggen är ett
utmärkt alternativ för
större barn, det ger mer
rörlighet och komfort för
din rygg.
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INÅTVÄNT BÄRANDE 4 MÅN+

SE
1. Placera midjebältet
runt midjan och spänn
det med kardborrebandet.

2. Trä spännet genom
säkerhetsöglan som en
extra säkerhetsåtgärd.

3. Fäst bältet med det
justerbara spännet. Lyssna
efter klickljudet för att
vara säker på att spännet
sitter fast ordentligt.

4. Placera barnet på
sitsen, vänt mot dig.

5. Sätt på den högra
axelremmen.

6. Sätt på den vänstra
axelremmen.

7. Knäpp nackspännet.

8. VIKTIGT: Justera
axelremmarna så att
barnet är nära din
kropp. Barnet ska inte
kunna glida runt, annars
riskerar det att falla ur.

UTÅTVÄNT BÄRANDE 6 MÅN+

1. Placera midjebältet
runt midjan och spänn
det med kardborrebandet.

2. Trä spännet genom
säkerhetsöglan som en
extra säkerhetsåtgärd.

3. Fäst bältet med det
justerbara spännet.
Lyssna efter klickljudet
för att vara säker på att
spännet sitter fast
ordentligt.

4. Placera barnet på
sitsen, vänt från dig.

5. Sätt på den högra
axelremmen.

6. Sätt på den vänstra
axelremmen.

7. Knäpp nackspännet.

8. VIKTIGT: Justera
axelremmarna så att
barnet är nära din
kropp. Barnet ska inte
kunna glida runt, annars
riskerar det att falla ur.
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BÄRA PÅ RYGGEN 8 MÅN +

SE
1. Placera midjebältet
runt midjan och spänn
det med kardborrebandet.

2. Trä spännet genom
säkerhetsöglan som en
extra säkerhetsåtgärd.

3. Fäst bältet med det
justerbara spännet.
Lyssna efter klickljudet
för att vara säker på att
spännet sitter fast
ordentligt.

4. Placera sitsen på din
vänstra sida.

5. Placera barnet på
sitsen vänt mot dig.

6. Sträck bak höger arm,
greppa höger axelrem
och placera den på din
axel.

7. Greppa vänster
axelrem med vänster
hand och placera den på
din axel.

8. Luta dig framåt så att
barnet vilar på din rygg
medan du sakta flyttar
sitsen till ryggen.

9. Justera remmarna så
att bärselen sitter tätt
mot din kropp.

10. Spänn fast
nackspännett framför
bröstet.

11. VIKTIGT: Justera
remmarna så att bärselen
sitter tätt, barnet ska inte
kunna röra sig.

TIPS!
Se till att ha någon som hjälper dig de första
gångerna som du ska bära barnet på ryggen. Det
kan vara lite knepigt i början.
När du bär ditt barn på ryggen, kan det vara en bra
idé att använda kameran i din mobiltelefon som
en spegel.

6

SÄKERHETSREM FÖR BARN UNDER 8 MÅNADER

SE
1. För spädbarn under
8 månader, använd
säkerhetsremmen för
extra säkerhet.

2. Det finns två
knapphål, justera efter
ditt barns storlek.

3. Använd remmarna
även när barnet är vänt
utåt.

4. När du inte behöver
remmen längre, fäst
remmen i knappen.

HÅLL ORDNING PÅ REMMARNA

1. Det finns en elastisk
ögla i slutet av varje
rem.

2. Rulla upp remmar
som hänger ut.

3. Använd öglan för
att säkra remmen.

4. Även axelremmarna
kan rullas ihop snyggt.
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HIPSTER™ Essential är tillverkad av
100% polyester, fläckbeständigt
material och kan tvättas i maskin.
Tag bort plastinsatsen inuti sitsen
före tvätt. Maskintvätt 30°C fintvätt.
Hängtorkas. För lättare rengöring,
använd en fuktig handduk.

Alla bärselar från MiaMily har 2-års
produktgaranti. Vid frågor om
garanti eller reklamation, vänligen
kontakta oss på:
kundtjanst@amvina.se. Därefter
hanteras ärendet. Vår garanti
täcker inte normalt slitage eller
skador orsakade av användaren.

HIPSTER™ Essential-bärsele har godkänts av följande:
För USA / KANADA: HIPSTER™ PLUS-bärsele uppfyller den amerikanska
säkerhetsstandarden ASTM F2236 och CPSIA 2014 och Consumer Product
Safety Improvement Act från 2014.
För EUROPA: HIPSTER™ PLUS-bärsele uppfyller standarden EN71-3.
GLOBALT: HIPSTER™ Essential-bärsele uppfyller säkerhetsstandarden
EN13209-2: 2005 och 6P.

May 2021

3D BABY CARRIER

4 months to 4 years old
4 kg to 20 kg

SWISS DESIGN

SAFETY AND WARNING PRECAUTIONS

• Keep instructions for future use

• For low birth weight babies and
children with medical conditions, seek
advice from a health professional before
using the product

• Check to assure all buckles, snaps, straps
and adjustments are secure before each
use

• Never use the carrier when balance or
mobility is impaired due to exercise,
drowsiness, or medical conditions

• Check for ripped seams, torn straps or
fabric, or damaged fasteners before each
use

• Never use the carrier while engaging in
activities such as cooking and cleaning
which involve a heat source or exposure
to chemicals

• Read all instructions before assembling
and using this carrier

EN

• Ensure proper placement of child in the
carrier for safety and leg placement
• Child must face towards you until he or
she can hold head upright
• Premature infants, infants with
respiratory problems, and infants under 4
months old are at risk of suffocation – for
safety reasons, be sure to check with your
doctor if the carrier is suitable for use
with your baby

• Never wear the carrier while driving or
being a passenger in a motor vehicle
• This carrier is not suitable for use
during sporting activities
• Adjust leg opening to fit baby’s leg
snugly

WARNING
FALL & SUFFOCATION HAZARD
FALL HAZARD

SUFFOCATION HAZARD

Infants can fall through a wide leg
opening or out of carrier.

Infants under 4 months old can
suffocate if face is pressed too tight
against your body.

• Before each use, make sure all buckles,
snaps, and straps are secure
• Take special care when leaning forward
• Never bend at waist, bend at knees
• Only use this carrier for children
between 4 -20 kg
• Hold your baby close at all times when
using the carrier with carrier straps
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• Do not strap the baby too tight against
your body
• Always allow room for head movement
• Keep infant’s face free from
obstructions at all times

KEY FEATURES
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1 BUILT IN HIP SEAT

7 SAFETY LOOP FOR WAIST
BUCKLE

2 LARGE STORAGE SPACE UNDER
HIP SEAT

8 ADJUSTABLE BACK BUCKLE

3 FOLDABLE HEAD SUPPORT

9 PADDING FOR BACK BUCKLE

4 PADDED SHOULDER STRAPS

10 BABY SAFETY STRAP

5 ADJUSTABLE SHOULDER STRAPS

11 STORE AWAY BUTTON FOR
SAFETY STRAP

6 SIDE PHONE POCKET
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3 WAYS TO CARRY

FACING IN

FACING OUT

BACK CARRY

EN

AGE RANGE
For newborn,
an infant
insert is
required,
please see
"using infant
insert with
newborn"
00m+
m+

4m+
4m+

66m+
m+

8m+
8m+

We recommend using the
infant insert until baby
has strong head and neck
control

When baby has strong
head and neck control
(usually around 4
months), use 3D hip seat
for facing in carry
position and be
handsfree

Forward facing carry
position is safe and fun
when the 3D hip seat
ensures baby's hips are
supported and not
dangling

Back carry position is a
great option for heavier
babies, it allows more
mobility and comfort on
your back
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FACING IN 4M+

1. Wrap the waist belt
around your waist and
secure with velcro

2. Slide buckle through
the safety loop for extra
security

3. Clip in the waist belt

4. Place baby on the hip
seat facing in towards
you

5. Put on the right
shoulder straps

6. Put on the left
shoulder straps

7. Clip in the back buckle

8. IMPT: Adjust the
straps so baby has a
snug fit, baby should
not be able to move
around in the carrier, a
loose fit would risk baby
falling out.

FACING OUT 6M+

1. Wrap the waist belt
around your waist and
secure with velcro

2. Slide buckle through
the safety loop for extra
security

3. Clip in the waist belt
buckle

4. Place baby on the hip
seat facing away from
you

5. Put on the right
shoulder straps

6. Put on the left shoulder
straps

7. Clip in the back buckle

8. IMPT: Adjust the
straps so baby has a
snug fit, baby should
not be able to move
around in the carrier, a
loose fit would risk baby
falling out.
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BACK CARRYING 8M+
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1. Wrap the wait belt
around your waist and
secure with velcro

2. Slide buckle through
safety loop

3. Clip in the waist belt
buckle

4. Position the hip seat
on your left side

5. Place baby on the hip
seat facing you

6. Use your right hand to
reach behind you for the
right shoulder straps

7. Slide your left hand
through the left shoulder
straps

8. Lean forward so baby
is resting on your back
while you slowly shift
the hip seat to your
back

9. Adjust the shoulder
straps for a tight fit

10. Clip in the back
buckle in front of your
chest

11. IMPT: Adjust the straps
so baby has a snug fit,
baby should not be able to
move

QUICK TIP!
Back carry position can be tricky at first so having
someone to help you for the first few times is
recommended.
When baby is on your back, a great way to check
in on your baby is using your phone's camera as a
mirror.
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SAFETY STRAP FOR BABIES UNDER 8 MONTHS

1. For babies under 8
months, use the
safety leg strap for
extra safety.

2. There are two button
holes, please adjust
according to your baby’s
size.

3. Use the straps also
when baby is facing out

4. When you don’t
need the strap
anymore, button down
the strap to the belt

HOW TO KEEP STRAPS TIDY

1. There is an elastic
loop at the end of
every strap

2. Roll up any excess
straps

3. Use loop to secure
the straps

4. Also the shoulder
straps can be neatly
wrapped up
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