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OWNERS MANUAL 
BaByBjörn® Babysitter Balance

www.babybjorn.com

Read all instructions before use.
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BELANGRIJK!
Lees dit handboekje alstublieft zorgvuldig door 

voor gebruik. Bewaar het voor later gebruik.

 WAARSCHUWING! 
RISICO DAT HET KIND VALT!

Gefeliciteerd met uw keuze van BaByBjörn® Babysitter Balance Air. Deze is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met kinderartsen en heeft een unieke ergonomische 
vormgeving om het kind de juiste steun in de rug te geven. Batterijen zijn niet nodig, uw 
kind zet het schommelen zelf in gang met zijn bewegingen.

U kunt BaByBjörn® Babysitter Balance Air gebruiken vanaf de geboorte van uw kind 
tot het ongeveer twee jaar oud is (3,5-13 kg). 

Het handboekje bevat belangrijke informatie alsmede goede raad en instructies, 
zodat u op een veilige en effectieve wijze maximaal kunt profiteren van het product. 

- Laat het kind nooit alleen zonder toezicht.

- Gebruik altijd het tuigje tot het kind zelf in 
en uit de babysitter kan klimmen.

- Verwijder het tuigje helemaal als het kind 
zelf in en uit de babysitter kan klimmen.

- Plaats de babysitter nooit op een tafel, 
een bank of iets dergelijks. Altijd op de 
vloer gebruiken.

- Nooit gebruiken op een zachte 
ondergrond (bed, sofa, kussen o.i.d.) 
want de babysitter kan kantelen en dan 
bestaat het risico dat het kind stikt.

- De bewegingen van het kind kunnen 
ervoor zorgen dat de babysitter zich 
onbedoeld verplaatst.

- Draag het kind nooit in de babysitter.
- Gebruik het speeltje nooit om de 

babysitter te dragen.
- Houd de boog met het speeltje altijd 

buiten bereik van kinderen als deze niet 
is vastgezet op de babysitter.

- De babysitter moet in elkaar worden 
gezet door een volwassene.

- Gebruik de babysitter niet als deze 
beschadigd is.

- Denk eraan dat de babysitter is gemaakt 
om het kind door zijn eigen bewegingen 
te laten schommelen in de babysitter. 
Let erop dat oudere kinderen het kind 
niet ongecontroleerd laten schommelen.
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BaByBjörn® Babysitter Balance Air heeft vier gebruiksstanden.

Belangrijk! Controleer altijd of de trapsgewijze instelling in een vaste stand 
staat voordat u het kind in de babysitter zet. Als het kind in de babysitter 
zit als u de stand wijzigt, controleer dan altijd of de trapsgewijze instelling 
in een vaste stand staat voordat u de rugleuning los laat.

Gebruiksstanden

Denk aan de verschillende maximumgewichten in de respectievelijke standen.
A.  Spelen. Max. 13 kg.
B.  Rusten. Max. 10 kg.
C.  Slapen. Max. 7 kg.
D.  Transportstand.

Wijzigen van de  
gebruiksstand 
Til de trapsgewijze instelling op en 
verplaats deze naar de gewenste stand 
terwijl u de rugleuning optilt met de 
andere hand.
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Om de babysitter in te kunnen 
klappen moet de trapsgewijze instelling 
in stand A of B staan. Trek de rode 
borgpal achteruit en zet de trapsgewijze 
instelling in de transportstand, D.

Transportstand

De borgpen moet aan de andere kant 
van de borgpal komen.

Tuigje

Het tuigje moet blijven zitten tot het 
kind zelf in en uit de babysitter kan 
klimmen. Controleer of alle knopen 
zijn vastgemaakt. 

Denk eraan dat het tuigje helemaal 
moet worden verwijderd als het kind 
kan lopen.
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Technische informatie
Gewicht: 2,1 kg, met speeltje: 2,3 kg
Hoogte/lengte/breedte in transportstand: 10/89/39 cm
Hoogte in de stand Spelen (A): 58 cm +/- 5 cm
Stof: 60% katoen, 40% polyester
Quiltstof: 100% polyester

Wasvoorschrift

Apart wassen.

Omkeerbare stof

Zowel de stoffen 
zitting als het tuigje 
is omkeerbaar. Als u 
de stof van de zitting wilt omdraaien, 
maak dan de twee elastische banden 
onderaan de stoffen zitting los en trek 
deze omhoog. Verwijder het tuigje en 
draai de stoffen zitting. 

Wassen van de stof
Om de stof van de zitting te wassen, 
de twee elastische banden onderaan 
losmaken en de stof van het frame 
trekken. 40°C, apart wassen.

Belangrijk! Veeg regelmatig 
met een vochtige doek over de 
rubberen strips op de onderkant 
van de babysitter voor de grootst 
mogelijke grip op de vloer.

Trek de zitting weer 
over het frame en 
bevestig de twee elastische 
banden onderaan. Zet daarna het tuigje 
terug en controleer of alle knopen zijn 
vastgemaakt.
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