Joy and Joe strækvikle - BRUGERVEJLEDNING
Velegnet til 2,5 kg - 15 kg
Læs instruktionerne omhyggeligt før brug.
Sådan binder du strækviklen:
• Tag Joy and Joe strækviklen ud af posen og udfold den.
• Find Joy and Joe logoet i midten.
• Placer logoet over din talje og bind strækviklen rundt om ryggen.
• Kryds halerne på ryggen og tag hver side op og over skulderen foran.
• Tag halerne og prop dem under middelstykket og KRYDS højre og venstre ende over
brystet.
Tip: Sørg for at krydse strækviklen højt oppe og hav det hele stramt for at sikre, at barnet
ikke kommer til at hænge for løst i strækviklen.
• Tag halerne rundt om din talje og bind en dobbelt knude. Afhængigt af din kropsstørrelse
kan du binde strækviklen foran eller bagved.
Sådan placerer du barnet i strækviklen
• Hold din baby sikkert som du normalt ville gøre.
• Kom forsigtigt et ben gennem krydset og spred strækviklen over babyens numse, ryg og
skulder. Jo bredere spredt strækviklen er, jo mere behageligt bliver det.
• Træk derefter middelstykket op og over ryg.
• Du kan afdække babyens hænder, så babyen kan røre dit ansigt og lege med dig. Nyd
bonding med din søde baby.
Sådan tager du barnet ud af strækviklen
• Træk middelstykket ned.
• Løft babyen forsigtigt op og ud af din stækvikle.
Nyttige tips
• Halerne, der krydses foran kroppen, skal sidde meget tæt for at sikre, at babyen ikke
hænger, mens den bliver båret.
• I sommermånederne kan du undgå at barnet har det for varmt ved at trække middelstykket
ned.
• Når du opretter et X, der understøtter dit barn, skal halerne krydse over dit brystben (hvor
dine ribben møder). Jo højere du laver X’et, jo højere bliver din baby båret.
• Når din baby falder i søvn, kan du holde hovedet under højre / venstre hale for at give
yderligere nakkestøtte, men lad aldrig barnets ansigt blive dækket af stof. Sørg for, at
barnets ansigt altid er synligt.
• For at amme din baby kan du forsigtigt skubbe barnet i en vuggestilling. Sørg for, at barnet
vender tilbage til vertikal stilling efter amningen.
• Sikkerhedsrisiko opstår, når strækviklen ikke er bundet tæt nok eller misbruges. Skype /
video demoer er tilgængelige ved speciel anmodning.

T.I.C.K.S sikkerhedsregler
Hvis du finder det udfordrende at vikle dit barn ind, så prøv at tage det roligt, vent til du har
overskud og dit barn er glad og mæt. Følg disse sikkerhedsretningslinjer, som oprindeligt
blev udgivet af UK Sling Manufacturers og Retailers Consortium.
TIGHT - Tæt på
IN VIEW AT ALL TIME - altid i syne
CLOSE ENOUGH TO KISS - så højt oppe, så man kan kysse barnet på hovedet
KEEP CHIN OFF THE CHEST - barnets hage ligger ikke på barnets brystkasse (Vi
anbefaler ikke vuggestillingen, kun frøstillingen, hvor barnet sidder vertikalt med knæene
højere end numsen)
SUPPORTED BACK - ryg er støttet
Vigtigt! Behold brugervejledningen til fremtidig brug
Sikkerhedsretningslinjer:
For børn, der har lav fødselsvægt og børn med medicinske tilstande, skal du søge rådgivning fra et
sundhedspersonale inden brug af dette produkt.
ADVARSEL Manglende overholdelse af producentens anvisninger kan resultere i dødsfald eller en alvorlig
skade. Brug kun din Joy and Joe strækvikle med børn, der vejer mellem
2,5 kg og 15 kg. Tjek ofte for at sikre, at barnets ansigt ikke er dækket, er synligt og væk fra bærerens krop til
enhver tid. Sørg for, at babyen ikke krøller sig i en stilling med hagen hvilende på eller i nærheden af babyens
bryst. Denne position kan forstyrre vejrtrækningen, selv når der ikke er noget der dækker næse eller mund.
ADVARSEL Kontroller din Joy and Joe strækvikle før hver brug. Hvis du bemærker nogen skade eller har nogen
grund til bekymring, kontakt venligst Joy og Joe for råd før du bruger din Joy and Joe strækvikle.
ADVARSEL Kontroller altid, at alle knuder og justeringer er sikre.
ADVARSEL Fortsæt med at overvåge dit barn og sørg for at mund og næse er
uhindret.
ADVARSEL For at forhindre fald skal du sørge for, at dit barn er placeret korrekt i din Joy and Joe strækvikle.
Vær opmærksom på, at når dit barn bliver mere aktivt er der en øget risiko for dit barn falder ud af din Joy and
Joe strækvikle. Når du bøjer dig forover, eller snubler, kan det få babyen til at falde. Hold en hånd på babyen i
disse tilfælde.
ADVARSEL Hold din Joy and Joe strækvikle væk fra børn, når den ikke er i brug.
ADVARSEL Placer aldrig mere end en baby i din Joy and Joe strækvikle. Pas på ikke at overhede din baby.
Dette er især vigtigt i høje temperaturer eller når barnet har feber.
ADVARSEL Brug aldrig din Joy and Joe strækvikle mens du deltager i aktiviteter som f.eks madlavning og
rengøring, som indebærer en varmekilde eller kemikalie eksponering. Din Joy and Joe strækvikle er ikke egnet til
brug under sportsaktiviteter, fx løb, cykling, svømning og skiløb.
ADVARSEL Sørg for, at dit barns hage ikke hviler på brystet, da dets vejrtrækning kan begrænses, hvilket kan
føre til kvælning. Babyer yngre end 4 måneder kan kvæles i dette produkt, hvis ansigtet presses tæt mod din
krop. Babyer med størst risiko for kvælning er dem, der er født præmatur og dem med respiratoriske problemer.
ADVARSEL Brug aldrig din Joy and Joe strækvikle, når balance eller mobilitet er nedsat.
På grund af motion, døsighed eller medicinske tilstande. Pas på, når du bukker og læner dig fremad eller
sidelæns. Din og dit barns bevægelse kan måske påvirke din balance negativt.
ADVARSEL Når du bruger din Joy and Joe strækvikle, skal du konstant overvåge dit barn.
Sørg for, at der altid er tilstrækkelig ventilation til barnet.
ADVARSEL Brug aldrig din Joy and Joe strækvikle under kørsel i et motorkøretøj
ADVARSEL Af sikkerhedsmæssige grunde må din Joy and Joe strækvikle kun bruges som instrueret af din Joy
and Joe strækvikle brugervejledning.
ADVARSEL Brug aldrig din Joy and Joe strækvikle under kørsel i et motorkøretøj eller på cykel.

