
Bruksanvisning

HIPSTER
TM

PLUS



VARNING
 Läs först igenom bruksanvisningen innan du monterar och börjar använda bärselen

 Spara bruksanvisningen för framtida bruk

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

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

 Se till att barnet placeras rätt i HIPSTERTM PLUS-bärsele för barnets säkerhet och för rätt benplacering

 Barnet måste vara vänd mot dig tills det att han eller hon kan hålla huvudet upprätt

 

 

 

 Använd aldrig bärselen när du kör bil eller är medpassagerare

 Den här bärselen är inte lämplig att användas vid sportaktiviteter 

RISK FÖR FALLSKADOR –

 Barnet kan falla ur en bred benöppning eller ur bärselen 

 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

KVÄVNINGSRISK –  

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

 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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VARNING
RISK FÖR FALLSKADOR OCH KVÄVNING

SE

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

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

För tidigt födda barn, spädbarn med andningsbesvär samt spädbarn under 4 månader kan riskera att kvävas.  Av 
säkerhetsskäl, kontakta en läkare om bärselen är lämplig att användas för just ditt barn

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



SE

HIPSTERTM PLUS är det nya sättet att bära ditt barn 

på sex olika sätt. Inga mer värkande armar och ont 

i ryggen. HIPSTERTM PLUS är en unik, ergonomisk 

bärsele med integrerad 3D-sits som hjälper dig att 

bära ditt barn betydligt längre, bekvämare och 

smidigare. Den mångsidiga HIPSTERTM PLUS- 

bärselen ger ditt barn mer utrymme att utforska 

världen. Det breda bältet ger ett optimalt 

ergonomiskt ryggstöd och fördelar ditt barns vikt 

jämnt över nedre delen av ryggen och axlarna. 

Detta för att minska negativa effekter av eventuell 

dålig hållning och trötthet. Designad för bästa 

säkerhet och enkelhet . Ett snabbt grepp, så lyfter 

du i och ur barnet på någon sekund.

��������

Sits

Bärremmar

Huvudskydd 

Avtagbar framficka



ENKLA STEG FÖR 
HIPSTER PLUS SITS

1. Spänn HIPSTER™ PLUS-bältet runt midjan, med sitsen placerad ovanför höfterna.

2. Fäst HIPSTER™ PLUS-kardborreband så att det sitter tätt. Ju stramare bältet sitter åt, desto mera stöd får ryggen.

3. 

4. 

5. Placera barnet på HIPSTER™ PLUS-sitsen, vänd  inåt eller utåt.

För steg-för-steg-videoinstruktioner, besök: www.miamily.com/instructions   

4.

5.

6.

1.

2.

3.
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1. Sits

2. Säkerhetsspänne för dragkedja

3. Sidoficka

4. Justerbart säkerhetsspänne

5. Elastisk säkerhetsögla 

6. Stor förvaringsficka under sitsen

6.

Se till att du för spännet genom den elastiska säkerhetsöglan på remmen innan du knäpper igen spännet som en 

extra säkerhetsåtgärd.

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

Drag och justera säkerhetsremmen tills det sitter stadigt runt höfterna.
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BÄRSELE 
 

 

1. Blixtlåsfäste

2. Säkerhetsspänne för dragkedja

3. Justerbart ryggband

4. Axelremmar med dubbla justeringar

5. Avtagbar framficka

 

1.

4.

3.

2.

5.

SE
HIPSTERTM        PLUS



BÄRSELENHUR MAN ANVÄNDER
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.
 

INÅTVÄNT BÄRANDE + 
UTÅTVÄNT BÄRANDE

AMNING

1. 

2. 

ANVÄND 
HUVUDSKYDDET

 

1. 

2. 

3. Gör likadant på den högra sidan av huvudskyddet.

SE

När du har tagit på dig HIPSTER™ PLUS-sitsen (*se sid 6), sätt 

ihop sitsen och bärselen med hjälp av dragkedjan.

Se till att klicka i de två säkerhetsspännena i början och i 

slutet av blixtlåset (som kopplar ihop bärselen med sitsen) 

som en andra säkerhetsåtgärd.

Med bärselen hängande ner framför dig, placera din bebis på 

3D-sitsen vänd mot bröstet (för det inåtvända läget) eller 

vänd utåt (för det utåtvända läget). Se till att barnets ben är 

placerade på vardera sida av sitsen.

Använd din vänstra hand för att tryggt stödja din bebis. 

Använd din högra hand för att nå höger axelrem, dra armen 

genom öglan och placera axelremmen över din högra axel.

Använd din högra hand för att tryggt stödja din bebis. 

Använd din vänstra hand för att nå fram till vänster axelrem, 

dra armen genom öglan och placera axelremmen över din 

vänstra axel.

Spänn fast det justerbara nackbandet med båda händerna 

bakom nacken. Den justerbara ryggremmen ska sitta under 

nacken längs skulderbladet. Om ryggremmen är för låg och 

du inte når, justera den högre på axelremmen. Om det är för 

svårt att justera med ditt barn i höftstolen, justera höjden på 

ryggremmen innan du placerar barnet där i.

Justera axelremmarnas längd med de justerbara remmarna 

under dina armar. Spänn fast bebisen mot din kropp och se 

till att alltid ha utrymme för huvudrörelse. Håll alltid ditt 

barns ansikte fritt från hinder.

Kontrollera alltid (en sista gång) att alla remmar och spännen 

sitter fast ordentligt!

För steg-för-steg- videoinstruktioner: 

www.miamily.com/instructions

Följ instruktionerna för inåtvänt bärande: Likadant som inåtvänt 

bärande fast med sitsen lägre på höften, så att ditt barns 

ansikte är i höjd med bröstnivå. Lossa axelremmarna om så 

behövs för att ge ditt barn mer utrymme.

Amma barnet i bärselen och använd huvudskyddet för lugn och 

ro.

När ditt barn sover eller behöva vila ostört, fäst huvudskyddet 

på bärselen med hjälp av knapparna.

Tag huvudskyddets vänstra sida och sträck ut det för att täcka 

ditt barns huvud. Knäpp knapparna på vänster axelrem. Du kan 

justera huvudskyddets höjd med hjälp av de olika knapparna.
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BÄRSELENHUR MAN ANVÄNDER

BÄRA PÅ RYGGEN

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10.  

11.
 

12.

Bära på 
ryggen

SE

Inåtvänt   

Utåtvänt

När du har tagit på dig HIPSTER™ PLUS -sitsen (*se sid 6), drag 

igen dragkedjan mellan 3D-sitsen och bärremmarna.

Kom ihåg att klicka i de två säkerhetsspännena i början och i 

slutet av dragkedjan (som kopplar ihop bärremmarna med 

sitsen) som en extra säkerhetsåtgärd.

Med bärselen hängande ned framför dig, för sitsen till höger 

höft.

Placera barnet på sitsens bas, vänd mot bröstet.

Använd din vänstra hand för att hålla i barnet och dra upp 

bärselen med din högra hand mot ditt barns rygg.

Använd vänster hand för att nå vänster axelrem bakom dig. Dra 

igenom armen och placera den vänstra axelremmen över din 

vänstra axel. Var noga med att hela tiden hålla i barnet  med din 

högra hand.

Luta dig lite framåt så att ditt barn lutar sig mot dig och flytta 

sitsen till din rygg.

Stoppa in din högra hand i höger axelrem och för din högra arm 

genom axelremmen.

Klicka i spännet på nackbandet med båda händerna. 

Nackbandet ska sitta framför bröstet. Om det sitter för högt eller 

för lågt, kan du justera nackbandet på axelremmens bakre rem.

Justera axelremmarnas längd med de justerbara remmarna 

under dina armar. Spänn fast barnet mot kroppen och ge alltid 

utrymme för huvudrörelser. Håll ditt barns ansikte fritt från 

hinder hela tiden.

Kontrollera att alla remmar och spännen sitter fast innan 

användning.

För steg-för-steg-videoinstruktioner, besök:

www.miamily.com/instructions 

OBS! / Det här är en mer avancerad position 

och passar barn från 7 månader som själva 

kan hålla sig upp medan föräldern justerar 

bärselen. Barnet måste ha full kontroll över 

sitt huvud och måste kunna se över 

föräldrarnas axlar. Se våra videoinstruktion-

er på www.miamily.com/instructions och 

be någon att hjälpa dig när du försöker få 

till denna position för första gången.



UTFÖRD SÄKERHETSTEST

GARANTI

Skötsel av HIPSTER™ PLUS-bärsele

KONTAKTA OSS

SE

MiaMily har 2-års garanti på produkten från köptillfället. Vid frågor om garanti eller reklamation, 

vänligen kontakta oss: Amvina AB, Kemistvägen 10, 18379 Täby Tel: 08-7328850 E-post: 

kundtjanst@amvina.se

HIPSTER™ PLUS-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™ PLUS-bärsele uppfyller säkerhetsstandarden EN13209-2: 2005 och 6P. 

HIPSTER™ PLUS-bärsele är tillverkad av 100% polyester / 100% organisk bomull, fläckbeständigt 

material och kan tvättas i maskin. Tag bort sitsens plastinsats innan du tvättar bärselen. Tvätta 

ENDAST med kallt vatten. Lufttorka, HIPSTER™ PLUS-bärsele skall inte torktumlas! För lättare 

rengöring, torka av med en fuktig handduk.

Amvina AB, Kemistvägen 10, 18379 Täby 

Tel: 08-7328850 

E-post: kundtjanst@amvina.se



WARNING
 Read all instructions before assembling and using the HIPSTER™ PLUS carrier

 Keep instructions for future use

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

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

 Ensure proper placement of child in HIPSTER™ PLUS for safety and leg placement

 Child must face towards you until he or she can hold head upright

 

 

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

exposure to chemicals

 Never wear the carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle

 

 

 This carrier is not suitable for use during sporting activities

FALL HAZARD – 

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

 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 4-20kg

 Hold your baby close at all times when using HIPSTER™ PLUS without carrier straps

SUFFOCATION HAZARD – 

 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

MiaMily 9

WARNING
FALL & SUFFOCATION HAZARD

EN

Never use the HIPSTER™ PLUS carrier when balance or mobility is impaired due to exercise, drowsiness, or 

medical conditions 

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

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 HIPSTER™ PLUS is suitable for use with your baby 

 

Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child

Infants under 4 months old can suffocate if face is pressed too tight against your body.
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HIPSTERTM PLUS the new way to carry your baby, No 

more achy arms and sore backs. HIPSTERTM PLUS is a 

unique, ergonomic baby carrier with an integrated hip 

seat to help you carry your little one significantly longer, 

more comfortably and effortlessly. When used with the 

interchangeable carrier systems, HIPSTERTM PLUS allows 

your baby more breathing room to explore the world 

without feeling enclosed in . Its wider belt provides 

optimal ergonomic back support, distributing your 

baby’s weight evenly throughout the lower back and 

shoulders to help minimize any long term effects from 

bad posture and fatigue. Designed with a safe but   

quick release system, one simple movement is all that is 

needed to get your little one in and out in seconds, or 

even with just one hand.  



FOR THE HIPSTER™ PLUS   HIP SEAT

SIMPLE
STEP

1. Wrap the HIPSTER™  PLUS belt around your waist, with the seat positioned on your side, above your hips.

2. Secure the HIPSTER™ PLUS velcro belt so that it is snug; the tighter the belt, the more support it will provide your back. 

3. Make sure you slide the buckle through the elastic safety loop on the belt  before closing the buckle together as an 

extra security measure.

4. Fasten your belt with the adjustable security buckle strap.  Listen for the “click” sound to make sure the buckle is 

securely engaged. Pull and adjust the security buckle strap until it is snug around your hips. 

5. Place baby on the HIPSTER™ PLUS hip seat facing in or facing out or on your side

For step-by-step video instructions, please visit: www.miamily.com/instructions

4.

3.

1.

2.

5.
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1. Hip seat

2. Security buckle for zipper

3. Side pocket

4. Adjustable security buckle

5. Elastic safety loop

6. Large storage pocket under 
3D hip seat

6.

6.
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DOUBLE 
SHOULDER 
TOP 
CARRIER

1. zipper attachment 

2. security button for zipper 

3. adjustable back strap 

4. straps for shoulder strap adjustment 

5. removable front pocket layer 

 

 

1.

4.

3.

2.

5.

EN

HIPSTERTM        PLUS



DOUBLE SHOULDER TOP CARRIERHOW TO USE
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1. 

2. Make sure to button the 2 security buttons at the beginning and 

at the end of the zipper (which connects the Double Shoulder 

Top Carrier and Hip Seat) as a second security measure.

3. With the Double Shoulder Top Carrier hanging down in front of 

you, place your baby on the hip seat base facing towards your 

chest (for the Face-In Carry position) or facing outwards (for 

the Face-Out Carry position).  Make sure your baby’s legs are 

properly positioned on each side of the hip seat.

4. Using your left hand to support your baby for safety, use your 

right hand to reach for the right shoulder strap, put your arm 

through the loop and place the shoulder strap over your right 

shoulder.

5. Using your right hand to support your baby for safety, use 

your left hand to reach for the left shoulder strap, put your arm 

through the loop and place the shoulder strap over your left 

shoulder.

6. 

7. Adjust the length of the shoulder straps with the adjustable 

shoulder straps under your arms. Do not strap the baby too tight 

against your body and always allow room for head movement.  

Keep your baby’s face free from any obstructions at all times. 

8. 

9. For step-by-step video instructions, please visit:  

www.miamily.com/instructions

FACE-IN CARRY + 
FACE-OUT CARRY BREASTFEEDING

1. Follow the instructions of Double Shoulder Top Carrier: Face-In 

Carry but wear the hip seat lower on your hip so that your baby’s 

face is at breast level.  Loosen the shoulder straps if necessary to 

give your baby more room. 

2. Nurse baby in the carrier and cover with the head cover for 

more privacy.

USING THE 
HEAD COVER

1. When your baby is asleep or when you want to keep out 

distractions, attach the head cover to the carrier, buttoning the 

2. Take the left side of the head cover and extend it to cover your 

baby’s head.  Button the buttons on the left shoulder strap.  You 

buttons.  

3. Repeat with the right side of the head cover.

EN
Once you have put on the HIPSTER™ PLUS hip seat base (see 5 

Simple Steps for the HIPSTER™ PLUS Hip Seat), zip the top of the 

Hip Seat to the bottom of the Double Shoulder Top Carrier.  

Reach over your shoulder with both hands over your head 

behind your neck, and buckle in the adjustable back strap. The 

adjustable back strap should sit right below your neck along the 

shoulder blades. If the back strap is too low and you cannot 

reach, adjust it higher on the shoulder strap. If it is too difficult 

to adjust with your baby on the hip seat, adjust the height of the 

back strap before you place your baby in.

Make a final check to assure all straps and buckles are secured.

two bottom buttons first.

can adjust the height of the head cover by using the different
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DOUBLE SHOULDER TOP CARRIERHOW TO USE

BACK CARRY

1. 

2. Make sure to button the 2 security buttons at the beginning and 

at the end of the zipper (which connects the Double Shoulder 

Top Carrier and Hip Seat) as a second security measure.

3. With the Double Shoulder Top Carrier hanging down in front of 

you, slide the hip seat to your right hip.

4. Place your baby on the hip seat base, facing towards your chest.

5. Using your left hand to support your baby, pull up the Double 

Shoulder Top Carrier with your right hand against your baby’s 

back.

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

strap, loop your arm through, and place the left shoulder strap 

over your left shoulder. Be sure to keep supporting your baby 

with your right hand. 

7. Lean slightly forward to have your baby leaning against you, 

and slide the hip seat base to your back.

8. Slide your right hand into the right shoulder strap, and loop 

your right arm through the shoulder strap.  

9.  Reach both hands in front of your chest to secure the adjustable 

back strap.  The back strap should sit in front of your chest. If 

it’s too low or too high, you can adjust the back strap on the 

shoulder strap

10. Adjust the length of the shoulder straps with the adjustable 

shoulder straps under your arms. Do not strap the baby too tight 

against your body and always allow room for head movement.  

Keep your baby’s face free from any obstructions at all times. 

11.

12. For step-by-step video instructions, please visit:  

www.miamily.com/instructions

TIP / This is a more advance carry position 

a n d  i s  s u i t a b l e  f o r  b a b i e s  7  m o n t h s  

old  who can hold on to the parent while 

adjusting the carrier.   Baby must have 

full control of his head and can look over 

parent’s shoulder.  Please watch our video 

instructions at www.miamily.com/instructions 

a n d  h a v e  s o m e o n e  h e l p  y o u  w h e n 

you try this position for the rst time.

BACK CARRY

EN

FACE IN

FACE OUT

Once you have put on the HIPSTER™ PLUS hip seat base (see 5 

Simple Steps for the HIPSTER™ PLUS Hip Seat), zip the top of the 

Hip Seat to the bottom of the Double Shoulder Top Carrier. 

Make a final check to assure all straps and buckles are secured.



HIPSTER™ PLUS has been submitted and approved by global wide safety standards. 

For the US/ CANADA: HIPSTER™ PLUS meets the US safety standard ASTM F2236 and CPSIA

   2014, and the Consumer Product Safety Improvement Act of 2014. 

For EUROPE: HIPSTER™ PLUS meets the EN71-3 standard. 

GLOBALLY: HIPSTER™  PLUS meets the EN13209-2:2005 and 6P safety standard. 

SAFETY TESTING

MiaMily warrants that our products are free from any manufacturing defects in material or 

workmanship for a period of one (2) years from the original date of purchase. If you are in need 

of warranty or repair for a MiaMily product, please contact us at questions@miamily.com

WARRANTY

HIPSTER™ PLUS CARE

Overtea SA

Via Cara’ 20b, manno, 6928, Switzerland

questions@miamily.com

CONTACT US

EN
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HIPSTER™ PLUS is made with 100% polyester / 100% organic cotton, stain resistant material, and 

is machine washable. Remove hip seat’s plastic insert before washing. Use with cold water in 

gentle cycle ONLY. Air dry, DO NOT PUT HIPSTER™ PLUS IN DRYER. For light cleaning, simply wipe 

with a wet towel.
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