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KANGURU KULLANIM KILAVUZU

Ürünü kullanmadan önce burada belirtilen kullanma 
talimatlarını dikkatlice okuyun.



NEDEN KANGURU KULLANIRIZ?

Yeni doğan bebek, annesiyle ayrı bir varlık
olduğunun farkında değildir. Bu yüzden sık sık
ağlar ve kucaklanmak ister. Bu durum anneyi iş
yapamaz hale getirir. 

Kangurular annenin bebeğiyle güvenli bir temas 
sağlayıp yaşamını sürdürmesine yardımcı olur. 
Kanguruda taşınan bebekler daha az ağlarlar. 
Daha az ağlayan bebekler ise huzurlu annelere 
işaret eder.

Ülkemizin şehir planlamasın da ne yazıkki bebekli
insanlar düşünülmemektedir. Kaldırımlar, mağaza
girişleri ve yollar pusetle gezmeyi zorlaştırmaktadır.
Bu yüzden bebeğiniz kanguruda huzurla uyurken
ya da etrafı izlerken siz keyifle gezebilir ve ya 
işlerinizi yapabilirsiniz. 



TAŞIMA TALİMATLARI

ÖNDE TAŞIMA TALİMATLARI
(0 ay — 3 ay: yenidoğan aparatlı, 3ay — 4yaş: yenidoğan 
aparatsız) 

Bel kemerini önce emniyet lastiğinden geçirerek 
kilitleyin. “Klik” sesini duyduğunuzdan emin olun.

Bebeğinizi kucağınıza alarak taşıyıcıya 
yerleştirme pozisyonunda tutun.

Bebeğinizi kucağınızdan bırakmadan omuz 
askılarını takın.

Sırt destek kemerini kilitleyerek uzunluğunu 
ayarlayın.
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TAŞIMA TALİMATLARI

YANDA TAŞIMA TALİMATLARI
(6 ay — 4 yaş)

Bel kemerini önce emniyet lastiğinden geçirerek 
kilitleyin. “Klik” sesini duyduğunuzdan emin olun.
Çapraz bağladığınız askıları boynunuzdan geçirin.
Bebeğinizi kucağınıza alarak taşıyıcıya yerleştirin.
Askı uzunluğunu ayarlayın.
Boşta kalan diğer çapraz askıları belinizden 
geçirerek kilitleyin.
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TAŞIMA TALİMATLARI
SIRTTA TAŞIMA TALİMATLARI
(9 ay — 4 yaş)

Bel kemerini önce emniyet lastiğinden geçirerek 
kilitleyin. “Klik” sesini duyduğunuzdan emin olun.
Bebeğinizi sırtınıza alarak taşıyıcıya yerleştirme 
pozisyonunda tutun. Bu işlem sırasında öne hafifçe 
eğilin.
Bebeğinizi bırakmadan dikkatlice omuz askılarını 
takın. Eliniz alışana kadar birinden yardım almanız 
tavsiye edilir.
Sırt destek kemerini kilitleyerek uzunluğunu 
ayarlayın.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

20 KG.'a kadar güvenli 
ve konforlu taşıma 
olanağı sunar.

Kalın ve dolgun bel kemeri 
ve omuz askıları mükemmel 
bir şekilde belinize ve 
omuzlarınıza oturarak 
bebeğinizin ağırlığını eşit 

dağıtır ve bu sayede bel ve omuz ağrısı çekmenize 

İki kolu sırta sabitleyen sırt 
kemeri ağırlığı dengeleyerek 
ve yayarak sırt ağrısına engel 
olur.

engel olarak üst seviyede ebeveyn konforu sağlar.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Bel kemerinde bulunan 
Cırt-Bant ve klipslerin 
önlerindeki Emniyet 
Lastikleri ekstra güvenlik 
sağ lamaktadır.

Kol, Sırt ve Bel bölgesinde 
şerit kolonların (kayışların) 
fazla gelen kısımlarını 
toplamak amacıyla katlayıp, 
uçlarında bulunan lastiklerden 
geçirebilirsiniz. 

Yüksek mukavemetli "Coats" 
iplik ile üretilmiştir.

Bebeğin sağlıklı kalça 
gelişimini destekleyen 
Ergonomik M oturuş 
pozisyonunu sağlar.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 

Babalinbaby  ile bebeğ inizi diğer kangurular 
gibi bacak arasından asarak taşımak yerine;

poposunun üzerinde oturtarak taşırsınız, bu 
sayede ağırlığı popo ve baldırlara yayarak 
dağıtır, omurgaya yük bindirmez ve bebeğ inizin 
omurgası için gereken eğ imi sağ lar. 



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bu özellikler, ergonomik olmayan kangurular 
gibi kalça çıkığına neden olmak yerine, kalça 
çıkığı riskini en aza indirir. Bunun için sanılanın 
aksine bacakları bitişik değ il ayrık olarak 
taşınmalıdır. 

Bu özellikler sayesinde erkek bebeklerin 
testisleri hiçbir baskıya maruz kalmayacağı 
için en doğru taşıma şeklidir. Bu aynı zamanda 
International HIP DysplasiaInstitute’nin 
(Dünya Kalça Sağ lığı Enstitüsü) tavsiye ettiğ i 
bebek taşıma şeklidir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Babalinbaby’nin Annede Sırt, Bel, Omuz Ağrısı 
Yapmaması için Ayarları Nasıl Olmalıdır?

Babalinbaby Ergonomik Kanguru'nun ayarlarının 
doğru olması çok önemlidir. Babalinbaby ayarları 
doğru yapıldığında kesinlikle bel, sırt ve omuz 
ağrısı yapmaz. Peki bu ayarlar nasıl olmalıdır?

Bel kemeri mümkün olduğunca yukarıdan göbek 
hizasına yakın bağlanmalıdır. Eğer bel kemeri düşük 
bel gibi bağlanırsa bel ağrısına neden olabilir. Ayrıca 
böyle bağlandığında bebeğiniz çok aşağıda 
kalacağından rahat edemeyebilir.

Sırt sabitleme kemeri kol üstündeki ayarlardan elinizin 
ulaşabileceği kadar aşağı indirilmelidir. Eğer sırt 
sabitleme kemeri ensenize/boynunuza yakın olursa 
sırt ve boyun ağrılarına neden olabilir.

Kol sapları çok gevşek yada çok sıkı tutulmamalıdır. 
Bebeğinizi ve kendinizi sıkıştırmayacak şekilde 
birbirinize yakın olmalısınız. Kol saplarını gevşek 
bırakmanız, bebeğinizin kendini geriye bırakmasına ve 
ağırlık merkezi dengesinin bozularak sırt ve bel ağrısı 
yaşamanıza neden olabilir.  Bu ayarları doğru 
yaptığınız sürece Babalinbaby Kangurunuzu 
büyük bir rahatlıkla kullanabilirsiniz.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bel/Boyun Fıtığım, Skolyozum, Disk Kaymam, 
Platinim Var Kullanabilir miyim?

Bugüne kadar Babalinbaby Ergonomik  
Kangurularını aktif olarak kullanabilen bu 
rahatsızlıklara sahip pek çok annemiz var ve 
yorumları çok rahat ettikleri ve hiçbir sıkıntı 
çekmedikleri yönünde. 

Babalinbaby, ağırlığı vücuda eşit olarak 
dağıtma ve hissedilen ağırlığı en aza indirme 
özelliğ i sayesinde, bebeğ inizi kucakta 
taşımaktan çok daha rahat ve sağ lıklı taşıma 
imkânı sağ lar. Yine de ileri seviye rahatsızlık 
söz konusu ise doktorunuza danışmakta 
fayda vardır.

YIKAMA TALİMATI
30 C elde yıkama programında yalnızca deterjan 
kullanarak yıkanabilir.
400 devir sıkma uygulanabilir.
Taşıyıcı makineye atılırken tüm plastik kilitlerini 
kapatmayı unutmayınız.

Kurutma makinesi uygun değildir.
Güneşte kurutmayınız.

o

Kemer cırtlarını kapatarak/yapıştırıp yıkamanız önerilir.



ÖNEMLİ
DİKKATLİ OKUYUN VE GELECEKTE REFERANS İÇİN SAKLAYIN

Doğru yerleşim için kılavuzdaki resimleri inceleyin.
Taşıyıcının bel kemeri tokasını takarken “klik” sesini duyduğunuzdan emin 
olun. 
Her kullanımdan önce, tüm tokaların ve kemerlerin güvenli şekilde 
kapatıldığından emin olun.
Düşme tehlikesine karşı bebeğiniz taşıyıcıdayken bel kemerini ASLA
açmayın.
Bebeğinizi taşıyıcıya dışarı bakacak şekilde oturtmayın.

Bebeğinizi sırt pozisyonuna takmakta zorlanırsanız yardım isteyin.

Bebeğiniz taşıyıcıdayken sıcak bir şey yiyip içmeyin.

Bebeğiniz taşıyıcıdayken, koşmayın, çok eğilmeyin, herhangi bir araç 
kullanmayın.

Babalinbaby Ergonomik Kanguru, Babalinbaby Yenidoğan Aparatı ile 
birlikte kullanıldığında doğduğundan itibaren, tek olarak ise üç (3) aydan (7 
KG)  itibaren kullanılabilir. Maksimum 20 KG’a kadar taşır.

Dengeniz, sizin veya çocuğunuzun hareketinden etkilenebilir.

Yana ya da öne eğilirken ve doğrulurken dikkatli olun. Taşıyıcı üzerinizdeyken 

eğilmeniz gerektiğinde belinizden değil dizlerinizi bükerek eğilin.

Taşıyıcı, sportif aktivite sırasında kullanım için uygun değildir.

Düşük kilo ile doğan bebekler ve olumsuz tıbbi bir durumu olan çocuklar için 
ürünü kullanmadan önce uzmana danışın.

Bebeğiniz taşıyıcıda iken ütü, ısıtıcı vb. ısı kaynaklarına karşı dikkatli olun.

Ürünün herhangi bir parçası zarar gördüğünde ya da kaybolduğunda ürünü 
kullanmayı bırakın.

Bebeğinizin bacaklarının ve tüm vücudunun doğru yerleştirildiğine emin olun.

Dört (4) ayın altındaki bebeklerin, prematüre bebeklerin ve solunum problemi 
olan bebeklerin boğulma riski daha fazladır. Sürekli olarak gözlemleyin.

Hareket dengenizi bozabilecek, egzersiz, uykusuzluk ya da tıbbi durumların 
bulunduğu hallerde taşıyıcıyı asla kullanmayın.

Bebeğiniz rahat edecek şekilde bacak açıklığını ayarlayın.

Boğulma tehlikesine karşı, bebeğiniz size dönük taşınırken taşıyıcının 
kayışlarını çok dar yapmayın ve bebeğinizin baş hareketi için yer sağlayın.

Boğulma tehlikesine karşı, Bebeğinizin yüzünün açık olduğundan her zaman 
emin olun.

Bebeğiniz taşıyıcıda iken küpe, kolye vb. takılar taktığınızda, koparak 
bebeğinizin ağzına alma ihtimaline karşı dikkatli olun.


