
uniq bæresele

BRUGSANVISNING



DELE

Vi har i samarbejde med ForbrugerLaboratoriet  
udviklet en bæresele (sele), som er let at bruge,  

ergonomisk optimal og unik i sit design. 
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TILLYKKE MED DIN NYE UNIQ BÆRESELE

*Coveret er aftageligt og udskifteligt og sælges derfor i separat emballage.

Art.nr.: 55-00 (Bæresele) 

omkreds

Nakkestøtte

 *Cover

Bærerdel

Bro

Art.nr.: 55-50 (Cover)

Sele

Babydel



VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG  
GEM TIL SENERE BRUG  

• Din balance kan påvirkes negativt af dine og dit barns bevægelser.

• Vær forsigtig, når du bøjer eller læner dig forover, eller til siderne.

• Denne bæresele er ikke egnet til brug i forbindelse med sportsaktiviteter. 

• Stop straks med at bruge selen, hvis dele mangler eller er i stykker. 

ADVARSLER

• Selen er egnet fra nyfødt (min. 3,5 kg) til max. 11 kg.  

• For undervægtige babyer og børn med en sygdomstilstand, anbefales 
det kraftigt, at søge rådgivning hos en sundhedsprofessionel før brug af 
selen.

• Overbelastning eller fejlagtig brug kan skade selen.

• Hold altid øje med dit barn under brug af selen. 

• Vær opmærksom på farer i omgivelserne fx varmekilder og spild af varme 
drikke.

VIGTIGT
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Udviklet og testet i forhold til den gældende  
europæiske standard EN 13209-2:2015 for bæreseler og  

opfylder alle sikkerhedskrav, specificeret i denne. 

EN 13209-2:2015



SÅDAN BRUGER DU BÆRESELEN
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1. Bærerdel, montering og justering
Du kan montere og justere bærerdelen, på dig selv, mens dit barn ligger komfortabelt og 
sikkert på gulvet, i barnevognen eller holdes af en anden.
Bærerdelen består af 1 sele og 1 bro.
1. Tag bærerdelen (selen) på, som en vest.
2. Luk selen foran, se i fig. 1.
3. Juster selen løst, ved at trække fremad i justeringsstropperne, se fig. 2. 
4. Monter broen indvendigt på hhv. venstre og højre skulderstrop – afvent klik-lyd, se fig. 2 

(midt). Løft opad i broen, for at sikre, at den er fastgjort, i begge sider.

2. Babydel, justering og montering

Den separate babydel gør, at du kan få dit barn i bæreselen på en behagelig og  
komfortabel måde – som ved et bleskift.

Babydelen består af 1 omkreds, 1 nakkestøtte og 1 aftageligt udskifteligt cover.

Start med, at montere coveret, hvis det er første gang du skal bruge selen eller hvis du har købt 
et nyt cover. Lyn coveret, på bagerste omkredsstykke, luk knapperne i begge sider og monter 
skridtstroppen på forreste omkredsstykke, se fig. 3.

1. Læg babydelen på et bord, dine ben eller i barnevognen, som du vil lægge en ble, se 
fig. 4.
• Når dit barn bliver større kan du lægge babydelen på dit skød, sætte barnet på den og 

lukke den.
2. Læg dit barn på babydelen, så bagerste omkredsstykke ligger helt oppe under dit barns 

arme, se fig. 4.
3. Juster skridtstroplængden, så forreste omkredsstykke kan komme op i samme højde, 

som bagerste omkredsstykke (lige under armene), se fig. 5 + 6 + 8.
• Helt små babyer lægges i babydelen med foldede ben, se fig. 4.
• Større børn skal sidde i frøstilling, se fig. 7 + 8.

4. Luk velcro, spænder og knapper i begge sider, som på en ble, se fig. 6.
5. Løft babydelen (med baby) op og klik krogen på bærerdelens bro – afvent klik-lyd, se 

fig. 7. Tjek om krogen er låst, ved at løfte dit barn opad.
• Da små børn kan blive utrygge eller overstimuleret af at vende udad anbefales den  

indadvendte position – brug ”on-side” positionen (se s. 5), hvis dit barn gerne vil kunne se  
lidt mere.

6. Monter den aftagelige nakkestøtte i lommen på bagerste omkredsstykke, hvis din baby 
endnu ikke kan holde sit hoved selv – ca. 0-3 måneder. (fig. 9)
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POSITIONER

Fold dit barns ben over kors, for at opnå 
optimal ergonomi. Benyt nakkestøtten, 
indtil dit barn kan holde hovedet selv. 

Følg anvisningerne på side 3 og 4.

Juster bærerdelen til den ønskede side. 
Monter babydelen på bærerdelen, som 
anvist på side 3 og 4. 

Små børn kan blive utrygge eller overstimuleret 
af at vende udad, derfor anbefales denne  
position kun i kortere tid.  
Følg anvisningerne på side 3 og 4, men brug  
krogen på babydelens bagerste omkredsstykke. 
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uniq er designet med stort fokus på ergonomi,
hvilket giver dit barn’s hofter og ryg optimal støtte
• med ben og hofte i den velkendte M-stilling  

(frøstilling), og
• med ryggen i let krummet afslappet C-stilling.

ERGONOMI

FACING-IN

FACING-IN

ON-SIDE

FACING-OUT
3 mdr. - max. 11 kg.

3 mdr. - max. 11 kg.

3 mdr. - max. 11 kg.

0-3 mdr. (min. 3,5 kg.)



VASKEANVISNING

TEKSTILER
Bæresele: 100% bomuld.

Cover: 50% bomuld, 50% polyester. 

Tekstilerne er bl.a. kontrolleret/testet for:

Plastdele er bl.a. kontrolleret/testet for:

• Ftalater og der er ikke anvendt PVC

• Frigivelse af tungmetaller

• Lovmæssige kemikrav (fx cadmium)

PLASTIKDELE

• Farveægthed, gnidægthed/afsmitning og krymp
• Brændbarhed
• Tungmetaller og formaldehyd
• Lovmæssige kemikrav (fx azo-farvestoffer) 

Må ikke tørretrumles 

DANSK DESIGN - DANSK KVALITET
Som ejer af et enomo-produkt kan du føle dig helt tryg,

da enomo-teamet har mange års erfaring med produkter til børn.
Vi bruger vores erfaring omkring brugervenlighed, komfort og sikkerhed

til at udvikle gennemtænkte kvalitetsprodukter, til dig og dit barn.
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Må ikke bleges

Vask kun selen sammen med lignende farver.
Vi anbefaler, at printede cover’s vaskes i vaskepose.

Vask selen separat de første par gange

Alle tekstiler er Oeko-Tex® Standard 100 klasse 1,  
som anvendes til børnetekstiler.

Maskinvask Stryges ved lav temperatur

Må ikke renses
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