
SWISS DESIGNBÄRSELE

Bruksanvisning

sätt att bära

Från 4 mån - 4 år
Från 4 kg till 20 kg

VIKTIGT!
LÄS NOGGRANT 

OCH SPARA FÖR 

FRAMTIDA BRUK
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• Läs bruksanvisningen före användning!

• Behåll 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 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

• 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

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

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

• Bär aldrig bärselen när du kör eller är 
medpassagerare 

• Den här bärselen är inte lämplig att 
användas vid sportaktiviteter 

• Justera benöppningen så att den passar 
barnets ben ordentligt

  VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

RISK FÖR FALLSKADOR

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

• 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

  VARNING
RISK FÖR FALLSKADOR OCH KVÄVNING

SE
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NYCKELFUNKTIONER OCH 3 BÄRPOSITIONER

1 INBYGGD SITS
 

2 FÖRVARINGSFICKA UNDER 
SITSEN

3 VIKBART HUVUDSTÖD

4 VADDERADE AXELREMMAR

5 JUSTERBARA AXELREMMAR

6 SIDOFICKA FÖR MOBIL

7 SÄKERHETSREM FÖR 
MIDJESPÄNNE

8 JUSTERBART NACKSPÄNNE

9 VADDERAT NACKSPÄNNE

10 SÄKERHETSREM FÖR BARNET

11 KNAPP FÖR SÄKERHETSREM
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0 m + 4 m + 6 m + 8 m +

INÅTVÄNT BÄRANDE UTÅTVÄNT BÄRANDE BÄRA PÅ RYGGEN

3 SÄTT ATT BÄRA

ÅLDERSINTERVALL

För nyfödda 
krävs ett 

babyinlägg, 
se "ANVÄND 
BABYINLÄGG 

FÖR 
SPÄDBARN"

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+
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UTÅTVÄNT BÄRANDE 6 MÅN+

1. Placera midjebältet 
runt midjan och spänn 
det med kardborreban-
det.

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.

1. Placera midjebältet 
runt midjan och spänn 
det med kardborreban-
det.

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.

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 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.

TIPS!

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.

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.

1. Placera midjebältet 
runt midjan och spänn 
det med kardborreban-
det.

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.
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SÄKERHETSREM FÖR BARN UNDER 8 MÅNADER

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.

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.

SE
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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. 
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