
Használati Útmutató



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Első használat előtt feltétlen olvasd el ezen használati útmutatót!

Minden használat előtt ellenőrizd az összes szíj és csat állapotát, illetve, hogy megfelelően csatoltad
be azokat. Sose kapcsold ki a derékcsatot hordozás közben!

Először tükör előtt gyakorolj, vagy kérj segítséget valakitől, míg nem vagy biztos a mozdulatokban.

Mindig biztosítsd, hogy gyermeked orra, szája szabadon legyen! Mindig figyeld, hogy jól kap levegőt, a
légutak szabadon vannak!

Fordíts figyelmet arra, hogy menet közben, a hordozott gyermek mozgása kibillenthet egyensúlyodból.
Előrehajolás során légy nagyon óvatos.

A hordozó nem használható testedzés illetve sportolás közben!

Alkalmas 3,5 kg-20 kg közötti testtömegű csecsemők és gyermekek hordozására. Testalkattól függően,
kb. 3 hónapos korig a hordozót kizárólag az újszülött betéttel használd!

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használata során keletkezett
sérülésekért, károkért. Kérjük, mindig figyeld gyermeked biztonságát és kényelmét. Ez minden szülő
saját felelőssége!

A Liliputi® Csatos Hordozó (Rainbow Collection) megfelel a EN 13209-2:2005 sz. európai normának.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Mosógépben 30 fokon kímélő programon moshatod. Ne használj fehérítőt, és ne szárítsd szárítógép-
ben! A hordozó élettartamát, növeled azzal, ha nem túl gyakran mosod gépben, helyette inkább a
helyi, kézzel történő folttisztítást részesíted előnyben.



Alvócsuklya használata

1. Rögzítsd a kapucnit a patentokkal és a tépőzárral a zsebben
kialakított részhez. (1. kép)

2. Simítsd el a kapucnit a zsebben. (2. kép)

3. Állítsd be kisbabád fejméretéhez a kapucni méretét a zsinórgu-
mival. (3. és 4. képek)

4. A kapucni két felső sarkán található rögzítő pántok patentjeit
használat során a vállpántokon található patentekhez rögzítheted.

Alvócsuklya rögzítése
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1. Fogd meg a kapucni két sarkán rögzített pántot. (5. kép)

2. Emeld föl a kapucnit a baba fejéhez, majd a pántokat hozd
előre. (6. kép)

3. Rögzítsd a patentokkal a kapucnit. Most már biztos lehetsz
benne, hogy kisbabád fejét biztonságosan tartja az alvó-
csuklya, még akkor is, ha elaludna hordozás közben. (7. kép)



1. Tedd a hordozót a derekadra úgy, hogy elől lógjon le a hordozó testrésze. Kapcsold be a derékpántot
úgy, hogy átvezeted a hevedert a biztosító gumipánt alatt. Húzd szorosra a pántot! Akkor van jó
helyen, ha a derékrész szépen felfekszik a csípődre. (1. kép)

2. Állítsd a mellkas pántot olyan magasságba, hogy ha előre kötöd a hordozót, akkor is kényelmesen
elérd majd a hátadon. (2. kép)

3. Ülj le egy kanapéra, s terítsd ki a hordozó lelógó részét az öledben. Old ki az újszülött betét egyik
felső patentos rögzítőjét, hogy kényelmesen tudd betenni a picit a betétbe.

4. Fektesd babádat az öledbe úgy, hogy becsúsztatod az egyik lábát az újszülött betét és a hordozó
testrésze közé. (3. kép) A pici lába a pocakodat ölelje, a betét a pocakjára simul. Patentozd vissza
a betét kioldott végét úgy, hogy átbújtatod a kis lyukon, és rögzíted a patentokkal. (4. és 5. kép)
Figyelj rá, hogy babádnak a betétben biztonsággal legyen elég helye lélegezni.

5. Emeld a hordozó vállpántjait a válladra óvatosan, ezzel emelve a picit magadra. (6. és 7. kép)

1. 2. 3. 4. 5.
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Elöl hordozás újszülött betét használatával
A betét használatávalA betét használatával
újszülött és pár hónaújszülött és pár hóna--
pos babák is horpos babák is hor--
dozhatóak biztonságdozhatóak biztonság--
gal. Az alátámasztásgal. Az alátámasztás
szélessége és azszélessége és az
ülőpozíció magasságaülőpozíció magassága
az ő méreteikhez al-az ő méreteikhez al-
kalmazkodik, biztosítkalmazkodik, biztosít--
va ezáltal a hordozóva ezáltal a hordozó
újszülött kortól valóújszülött kortól való
használhatóságát.használhatóságát.



6. 7. 8. 9. 10.

6. A vállpántok végeit állítsd kellemesen szorosra, hogy jól, de kényelmesen tartson.

7. Csatold össze hátul a mellkas pántokat. (8. kép)
A mellkas hevedert olyan magas-ságba érdemes beállítani, ahol érezhetően segíti a hordozó sta-
bilitását, ezáltal az optimális súlyelosztást.

8. A baba lábához nyúlj be, és igazítsd meg a következőképpen:

A legkisebb babák békatartásban szeretnek a leginkább lenni. Az ő lábukat terpesztartás
ban guggoló pozícióba segítsük, megtámasztva talpaikat a hordozó testrészében. (9.kép)

A kicsit nagyobbacska babák lábait már nem kell békatartásba helyezni, az ő lábaikat
emeljük meg óvatosan, és így igazítsuk szélesre tárt csípő pozícióba a hordozón kívülre.
(10. kép)
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1. 2. 3. 4.
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1. Tedd a hordozót a derekadra úgy, hogy elől lógjon le a hordozó testrésze. Kapcsold be a
derékpántot úgy, hogy átvezeted a hevedert a biztosító gumipánt alatt. Húzd szorosra a pántot.
(1. kép)
Akkor van jó helyen, ha a derékrész szépen felfekszik a csípődre.

2. Állítsd a mellkas pántot olyan magasságba, hogy ha előre kötöd a hordozót, akkor is kényelmesen
elérd majd a hátadon. (2. kép)

3. Az egyik vállpántot vesd át a válladon, majd emeld be a babádat a hordozó közepébe, majd bújj
be a másik vállpántba is. (3. és 4. kép)

Elöl hordozás nagyobbakkal



5. 6. 7. 8.

4. Csatold össze hátul a mellkaspántokat. (5. kép) A mellkashevedert olyan magasságba érdemes
beállítani, ahol érezhetően segíti a hordozó stabilitását, ezáltal az optimális súlyelosztást.

5. A vállpántok végeit állítsd megfelelően szorosra, hogy jól, de kényelmesen tartsanak. (6. kép)

6. Ha szükséges, emeld meg a pici lábait, kicsit rugózva a térdeddel, s segítsd a popsiját a helyére
csusszanni. (7. és 8. kép)
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Háton hordozás
1. Tedd a hordozót a derekadra úgy, hogy hátul lelógjon a hordozó testrésze. Kapcsold be a

derékpántot úgy, hogy átvezeted a hevedert a biztosító gumipánt alatt. Húzd szorosra a pántot!
(1. kép)
Akkor van jó helyen, ha a derékrész szépen felfekszik a csípődre.

2. Ültesd a babádat a csípődre. Kissé előrehajolva, kísérd hátra a derekadra úgy, hogy lábaival
körülöleljen Téged, miközben popsija a hordozó derékrésze felett van. (2., 3. és 4. kép)

3. Mikor a baba a hátadon van, tartsd a karjánál vagy a popsinál az egyik kezeddel, és bújj be az
egyik, majd a másik vállpántba. Óvatosan egyenesedj fel, miközben felhúzod a babád háta
mögött a hordozót. (5. kép)

1. 2. 3. 4. 5.
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6. 7. 8. 9. 10.

4. Mikor felegyenesedtél, húzd a vállpántok hevederét hátra, de lefelé. Így tudod a vállpántok
szorítását megfelelőre állítani. (6. és 7. kép)

5. Ha a hordozó a helyén van, emeld meg a baba lábát előre, enyhén felfelé, és apró rugózással (a
térdedben) segítsd a popsiját a helyére csusszanni. (8. kép)

6. Ha szükséges, akkor szorosabbra állíthatod a derékpántot, de amíg baba van a hordozóban ezt a
csatot nem szabad kikapcsolni! Végül kapcsold be a mellkas-csatot is, ami a vállak
tehermentesítésével segíti az optimális súlyelosztást.
(9. és 10. kép)
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Vagány hátraemelés nagyobbakkal
1. Tedd a hordozót a derekadra úgy, hogy hátul lelógjon a hordozó testrésze. Kapcsold be a

derékpántot úgy, hogy átvezeted a hevedert a biztosító gumipánt alatt. Húzd szorosra a pántot!
(1. kép)

Akkor van jó helyen, ha a derékrész szépen felfekszik a csípődre.

2. Kissé előre hajolva tedd a gyermekedet a hátadra. Ennek egy igen egyszerű módja, ha keresztbe
teszed a kezedet (2. kép), s így a babáddal szembe állva megfogod a karjánál a vállához közel. Ha ez
megvan, abba az irányba emeled fel és oldalra a picit, amelyik kezed a kereszttartásban lent van.
Ahogy emeled a hátadra a kicsit, a felül lévő kezed alatt átbújtatva a fejedet a gyermek a hátadra
kerül. Közben az a kezed, amelyik alul van, támasztja a pici pocakját, így nagyobb biztonságban
érezheted őt. (3. kép) Az első pár alkalommal ezt segítséggel gyakorold, míg nem érzed biztosnak a
mozdulataidat.

3. Mikor a gyermek a hátadon van, tartsd a karjánál vagy a popsinál az egyik kezeddel (4.kép), és
bújj be az egyik, majd a másik vállpántba. (5. kép) Óvatosan egyenesedj fel, miközben felhúzod a
babád háta mögött a hordozót. Majd kövesd a 9. oldal lépéseit a hordozó rögzítéséhez.

1. 2. 3. 4. 5.

A baba hátra emeléseA baba hátra emelése
mindenkinek máskéntmindenkinek másként
áll kézre. Hogy Te isáll kézre. Hogy Te is
könnyen megtalálkönnyen megtalál--
hasd a számodrahasd a számodra
leg tes thezá l lóbbat ,leg tes thezá l lóbbat ,
bemutatunk még kétbemutatunk még két
kedvelt módszert rá.kedvelt módszert rá.
Reméljük, ezzel is se-Reméljük, ezzel is se-
gíthetünk, hogy minélgíthetünk, hogy minél
inkább élvezhesd Te isinkább élvezhesd Te is
kisbabáddal a hátonkisbabáddal a háton
hordozás nagyszerűhordozás nagyszerű
előnyeit.előnyeit.



Könnyített hátraemelés kisebbekkel

1. 2. 3. 4. 5.

1. Fektesd a hordozót a fotelre úgy, hogy a testrésze a támlán legyen megtámasztva, a pántja az
ülés részen, és a baba a testrészre tudjon csücsülni. (1. kép)

2. Ültesd a babádat a hordozó testrészére, támaszd a hátát a támlán nyugvó hordozóra. (2. kép)

3. Igazítsd a hordozó derékpántját a babád lába fölé. A baba lába terpeszben legyen. (3. kép)

4. Ülj a baba elé, s kapcsold be a hordozó derékpántját a csípődön. (4. kép)

5. Húzd a pántot megfelelően szorosra.

6. Nyúlj hátra, s vedd a két vállpántot a válladra. Közben a babádat magadhoz húzod a hordozó
testrészével. (5. kép)

7. Óvatosan egyenesedj fel, miközben felhúzod a babád háta mögött a hordozót.
Majd kövesd a 9. oldal lépéseit a hordozó rögzítéséhez.
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Csípőn hordozás
1. Kapcsold ki a hordozó pántjait, és állítsd lazábbra a hosszát.

2. Tedd a hordozót a derekadra úgy, hogy oldalt lógjon le a hordozó testrésze. Kapcsold be a derékpántot
úgy, hogy átvezeted a hevedert a biztosító gumipánt alatt. Húzd szorosra a pántot! Akkor van jó helyen,
ha a derékrész felfekszik a csípődre.

3. Kapcsold össze az előrébb eső vállpántot a szemközti oldal csatlakozójával. (1. kép)

4. Ültesd a csípődre a babádat úgy, hogy a hordozó testrésze a popsija alatt legyen középen. (2. kép)

5. Az előzőekben összekapcsolt vállpántot vezesd át a fejed fölött, s igazítsd el a válladon. (3. kép)

6. Állítsd be a pánt szorosságát kényelmesre, de feszesre.

7. Vezesd el a hátsó pántot a derekad mentén, és itt csatold össze az ellentétes oldali csatlakozóval. (4. kép)

8. Húzd a hevedert megfelelően szorosra.

1. 2. 3. 4. 5.



1. 2.

3. 4.

1. Derékpántok rögzítése: csatold össze a derékpántokat a
derekadon, vagy a csípődön (1-es kép). Húzd szorosra a
hevedereket, a merevített derékrész szorosan kell, hogy tapad-
jon a derekad körül (2-es kép). A kétfelé állítható derékcsatot
igazítsd úgy be, hogy terhelés alatt se nyomjon majd. Ha min-
dent eligazítottál, a heveder végeit rögzítheted az erre a célra
kialakított tépőzárakkal (3-as kép).

2. Vállpántok összekapcsolása: úgy történjen, hogy átvezeted a
biztosító gumipánt alatt és rögzíted (4-es kép).

A csatok biztonságos rögzítése



1. 2.

Vállpántok állítása használat közben
Előfordulhat, hogy használat közben szükségessé válik a hordozó vállpántjainak lazítása, feszesítése.
Ezt a csatok pozíciójának állításával könnyen meg is tudod oldani a következőképpen:

1. Ha a csat a két hevederszárra merőlegesen áll, a heveder könnyedén állíthatóvá válik. (1-es kép)
Figyelem! Ügyeljünk rá, hogy a csatok hordozás közben ne vegyék fel véletlenül ezt a pozíciót, mert a
heveder kicsúszik a csatból és az balesetveszélyes! Természetesen a hordozót úgy terveztük, hogy ez
ne fordulhasson elő, de a biztonságos hordozás érdekében kérjük, erre figyelj Te is.

2. Ha a csat párhuzamosan áll a hevederszárakkal, akkor biztosan rögzít (2-es kép). Így nem tudjuk állí-
tani, ezt a pozíciót tartsa a csat hordozás közben. Az egyik heveder száron gumigyűrű található,
ebbe fűzzük be a másik hevederszárat is.
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