CSATOS HORDOZÓ
használati útmutató

Gremese® Csatos Babahordozó

A helyes babahordozás fontosabb szabályai

Gyorsan és könnyen beállítható, így apukák és családok kedvence. Rendkívül jó súlyelosztású, csípő- és
gerincbarát babahordozó. Otthon házimunkához, kiadós sétákhoz és hosszú kirándulásokhoz is tökéletes. Akár rövid, akár hosszútávra.

Amire figyelned kell a biztonságos hordozáshoz
1.

Ügyelj arra, hogy megfelelően támaszd meg a csípőövet, a baba lába legyen „M” (terpesz
guggoló) vagy terpesz lábtartásban.

2.

A hordozó érjen térdhajlattól térdhajlatig, ekkor megfelelő a baba alátámasztása. Csatosnál
azonban lehetséges, hogy az eszköz nem ér ki térdhajlatba, mégis minimum vízszintesen tartja a
baba lábát.

Az elöl hordozás súlyhatára 5-7 kg. Amikor babád eléri ezt a
súlyt, az számodra már megterhelő lehet. Ettől a határtól el
lehet térni, hordozhatsz nagyobb súlyú babát is elöl, de ha
fájdalmaid vannak – illetve azt megelőzendő -, tedd a babádat rövid távon csípőre, vagy hosszabb távon hátra.

3.

A baba álla alatt legyen két ujjnyi szabad hely az akadálytalan levegővétel miatt, tehát ne
rogyjon bele a csatosba.

4.

Az elöl hordozás során olyan magasra kösd a babádat, hogy egy puszit tudj adni a buksijára.

Mire figyelj csípőn hordozásnál?

5.

Kellően szorosan kösd magadra, tehát ha hajolsz, a babád ne mozduljon el külön tőled. Ne
legyen számodra fojtó érzés, nem kell kényelmetlenül lenned, de ha úgy érzed, hogy mindenféle
gond nélkül tudod még a csatost szorosabbra venni, akkor húzz, állíts rajta.

6.

Elsődleges és legegészségesebb hordozási forma a függőleges, tehát a babádat így hordozd.

7.

A kifelé fordított hordozás nem tartozik az egészséges helyzetek közé, így a babád mindig
befelé, feléd nézzen. Ha már nagyon kíváncsi, forgolódik, kötheted a picit a csípődre, vagy a
hátadra.

8.

Fejét nem tartó babád tarkóig/fülközépig támaszd meg a hordozóval. Kb. 4 hónapos kortól
babádat legalább a válláig támaszd meg az eszközzel. Ez a minimum határ, ettől természetesen el lehet térni (pl. fél évest is megtámaszthatsz tarkóig).

9.

Ha nagyobbacska babád a felsőtestét már szépen tartja és szeretné kitenni a kezeit, akkor
hónaljig megtámasztva ezt meg tudod oldani.

Mettől meddig tudod Gremese Csatosban
hordozni a babádat?
Kb. 5 hónapos kortól a hordozós kor végéig.

Mire figyelj elöl hordozásnál?

Az egyoldalú statikus terhelés megerőltető lehet egy idő
után számodra, így figyelj magadra, és ha kell, váltogasd az
oldalakat.

Mire figyelj háton hordozásnál?
Ha a babád és a te súlypontod a lehető legközelebb van
egymáshoz, az a legkényelmesebb számodra. Hosszútávon
a háton hordozás a legkényelmesebb.

Hogyan kezeld és tartsd tisztán Csatosod?
A csatost 30 fokon, kímélő programmal, folyékony mosószerrel és ecetes öblítéssel mosd. Mosás előtt az összes csatot kapcsold össze. Tedd be egy párnahuzatba, vagy mosózsákba, hogy a csatok ne ütődjenek a dobban.”

Ti Mondtátok!
Vélemények a Gremese Csatos hordozóról

Csak azt szeretném mondani, hogy köszönöm, köszönöm,
köszönöm. Háton-elöl, mindenhogy imádjuk. Ma pl. lagziban
vagyunk, kisfiam az igazak álmát alussza, amíg mi szórakozunk.

Nagyon kényelmes akár órákon át tartó bolyongásaink során
is viselni, és a kicsi fiam nagyokat szundít a hátamon benne :)
Nagyon köszönjük a gyors és felülmúlhatatlanul minőségi munkádat és hogy megalkottad ezt a csuda jó hordozót!

Nagyon szépen köszönjük a hordozót, gyönyörű, kényelmes,
az úrfi odaáig meg vissza van.
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keresd további
útmutatóinkat online

Gremese Csatos Hordozó használata elöl

1. A derékpántot csatold a derekadra (vagy akár mell
alá), és húzd kellően szorosra a hevederrel. Figyelj arra,
hogy ne lötyögjön.

2. A csatos tetején a vállpántot húzd össze teljesen a
hevederrel.

3. A vállpánt alján lévő csat és heveder segítségével
állítsd be nagyjából a vállpánt hosszát. A mellkaspántot
told fel a vállpánt teteje felé.

4. Vedd magad elé a babád, a
popsija a derékpántra kerüljön, ne fölé. Állítsd be a lábát
„M” tartásba.

5. Hajtsd fel a hátára a csatos testrészét úgy,
hogy a popsija egy kis bugyorban legyen.
Bújj be a karoddal az egyik vállpántba.

6. Bújj be a másik vállpántba. A baba popsijánál lévő
bugyor maradjon meg.

7. Nyúlj hátra a tarkód felé, és kapcsod össze a mellkaspántot. Ha kell, húzd szorosabbra a hevederrel. A
vállpántok alján lévő csatoknál is húzz a hevedereken.

Kész is vagy.
Kellemes hordozást!

keresd további
útmutatóinkat online

Gremese Csatos Hordozó használata háton

1. A derékpántot csatold a derekadra (vagy akár mell alá), és húzd
kellően szorosra a hevederrel.
Figyelj arra, hogy ne lötyögjön.

2. Vedd magad elé a babád, a popsija a derékpántra
kerüljön, ne fölé. Állítsd be a lábát „M” tartásba. Hajtsd
fel a hátára a csatos testrészét úgy, hogy a popsija egy
kis bugyorban legyen.

5. A vállpántok alján lévő csatoknál is húzz a hevedereken. Kapcsold össze a mellkaspántot. Ha kell, húzd
szorosabbra a hevederrel.

Kész is vagy.
Kellemes hordozást!

3. Fogd össze a vállpántokat a baba arca előtt. A vállpántok teteje felfelé nézzen. Forgasd a csípődre majd
hátra a babád a hordozóval együtt.

Minden csatosnak alapvető tartozéka a levehető alvócsuklya.
Védi babádat az időjárástól, és
tartja is a buksiját alvás közben.

4. Bújj be a karoddal az egyik,
majd a másik vállpántba. A
baba popsijánál lévő bugyor
maradjon meg.

Az alvócsuklyát a patentos fülek segítségével rögzítsd a
hordozó testrészére. A vállpánton található műanyag
bújtatókba tekerve tudod babád fejét megtámasztani vele.

Kiegészítő Csatos hordozóhoz: Terpeszbővítő

Pár mozdulattal a csatosra rögzíthető,
ezáltal 10 cm-rel megnöveled a hordozó terpesz szélességét. A terpeszbővítő külön vásárolható meg!

Ha a hordozó nem tartja a babád combját legalább vízszintesen, akkor kell beszerezned egy
terpeszbővítőt. A széles alátámasztás egészséges, és kényelmes mindkettőtök számára.

További Gremese hordozók

Karikás hordozókendő

Rugalmas hordozókendő

Állítható Baby Tai

Mei Tai

További hordozós kiegészítőink

Gremese Pántvédő
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