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OWNER’S 
MANUAL

BABYBJÖRN 
BABY CARRIER  
MIRACLE



Ergonomic waist belt and flexible carrying 
provide superior comfort.

Fits your baby perfectly  
from day one.

Extra soft and gentle on 
baby’s sensitive skin. Durable 
fabric in stylish design.

 

Once a little older (approx.  
4-5 months) you can also 
carry your child facing  
forwards. 

 

IMPORTANT! Please read this manual 
carefully before using the baby carrier.  
Save it for later reference.
WICHTIG! Lesen Sie diese Gebrauchsan-
weisung, bevor Sie das Produkt das erste 
Mal verwenden, genau durch und bewah-
ren Sie sie zum späteren Nachschlag.
IMPORTANT! Veuillez lire attentivement 
ce manuel avant d’utiliser le porte-bébé. 
Conservez-le pour référence ultérieure. 
BELANGRIJK! Lees deze brochure  
zorgvuldig door voor gebruik. Bewaar 
hem voor later gebruik.
IMPORTANTE! Leia este manual com 
atenção antes de usar. Depois guarde-o 
para uso posterior.
¡IMPORTANTE! Lee con atención este 
manual antes de usar el producto.  
Consérvalo para usarlo en el futuro.
IMPORTANTE! Leggere attentamente 
questo manuale prima dell’uso.  
Conservare per riferimento futuro.

All materials in the baby carrier are approved in 
accordance with Oeko-Tex Standard 100, class 1 
for baby products. Guaranteed free from health-
hazardous substances.
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Hoe lager de 
ruggensteun, hoe 
meer gewicht er 
op uw heupen en 
onderrug komt te 
rusten. 

2.  Doe het draagharnas om 
en klik dit aan de voorkant 
van de draagzak vast met de 
dubbele gesp. De gesp zit vast 
wanneer u een klik hoort. De 
schouderbanden nog niet 
vastmaken!

Voor extra veiligheid 
beweegt de gesp 
stroef. Als u hem plat 
tegen de draagzak 
houdt, gaat het 
makkelijker. 

DR A AGHARNASVOORk ANT  

Hoe hoger u de 
tailleband draagt, 
hoe hoger het kind 
op uw borst zit. 

3.  Stel de tailleband af door aan 
de onderste banden te trekken. 
Controleer of ze dezelfde lengte 
hebben, zodat de ruggensteun 
goed gecentreerd is.  

Draag uw pasgeboren kind hoog op de borst en met het gezicht 
naar u toe, zodat het zich veilig voelt en u er goed zicht op heeft.

Als uw kind wat groter is, kunt u het lager dragen om de druk op 
uw schouders te verminderen en meer gewicht op uw taille of 
heupen te nemen. Vanaf ong. 4 maanden (of wanneer het nekje 
sterk genoeg is) kunt u uw kind ook met het gezicht naar voren 
dragen in plaats van naar u toe. 

 

10.  Stel de schouderbanden 
af. Hoe strakker u ze trekt, 
hoe meer gewicht er op uw 
schouders komt te rusten. 
Om uw schouders minder te 
belasten, hoeft u alleen de 
bovenrand van de afstelgespen 
wat omhoog te duwen.  

 9.  Stel de ruggensteun af naar een 
comfortabele positie.  

8.  U kunt de hoofdsteun afstellen 
door voorzichtig aan de 
hoofdsteunbanden te trekken. 
Zorg dat er voldoende vrije 
ruimte is rondom het hoofd van 
uw kind om te kunnen ademen.

7.  Maak de hoofdsteun aan 
beide kanten vast. Plaats uw 
duim achter de knop op het 
draagharnas. Klik de sluiting vast.

4.  Steek aan één kant de haak in 
de sleuf om de voorkant vast te 
zetten. Controleer of de haak 
stevig vastzit. 

5.  Plaats het kind in de draagzak, 
met het gezicht naar u toe. 
Beide beentjes bevinden zich 
aan weerszijde van de draagzak 
en de armpjes moeten door de 
armgaten.  

6.  Maak nu de andere kant van de 
voorkant vast door de haak in de 
sleuf te steken. Maak bij kleinere 
kinderen tussen de 3,5 en 4,5 kg 
ook de beenriempjes aan beide 
kanten vast.

1: Hoofdsteun  •  2: Hoofdsteungesp  •  3: Hoofdsteunband  •  4: Dubbele gesp  •  5: Lengteaanpassing  •  6: Beenriempje  
7: Armsgat  •  8: zijsluiting  •  9: Schouderband  •  10: Ruggensteun  •  11: Tailleband  •  12: Afstelgesp 
 

1.  Stel de draagzak af op de lengte 
van uw kind (in centimeters). 
Mogelijk moet u dit nog iets 
aanpassen als uw kind in de 
draagzak zit.    

Gefeliciteerd met uw kleine wonder! 
De juiste ondersteuning en een perfecte pasvorm zijn van vitaal belang bij een draagzak voor een kwetsbare 
pasgeborene. De BABYBJÖRN Draagzak Miracle is speciaal ontwikkeld om uw baby er direct vanaf de geboorte  
in te kunnen dragen (minimumgewicht 3,5 kg en lengte 53 cm), tot de dag dat hij of zij 12 kg weegt (zo rond  
de 15 maanden). 

Dankzij het ontwerp van de draagzak kunt u uw kind op diverse manieren comfortabel dragen – ook als uw kind 
groeit en zwaarder wordt. Met een paar eenvoudige handelingen verdeelt u het gewicht over uw taille, heupen 
en schouders, tot u de positie vindt die u het best bevalt. Daarbij kunt u uw kind hoog op de borst dragen – wat 
we aanbevelen bij pasgeborenen – of iets lager, wat prettig is als uw kind wat groter is. 

We hopen dat u en uw kind veel plezier zullen hebben van de BABYBJÖRN Draagzak Miracle. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben, dan horen we die graag. 

DE POSITIE VAN 
HET kIND IN DE 
DRAAGzAk

zO GEBRUIkT U DE DRAAGzAk  

NEDERLANDS

Pas de lengteaf-
stelling aan als de 
armen tegen de 
onderrand van de 
armgaten drukken 
– zie punt 1. 
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  WAARSCHuWING! GEVAAR 
VOOR VALLEN!

BELANGRIJk! De armen van 
het kind moeten altijd door de 
armgaten worden gestoken en 
mogen nooit over de hoofdsteun 
hangen. 

Houd uw kind 
altijd goed vast!  

1.     Maak eerst de beenriempjes los 
(als deze zijn vastgezet). Maak dan 
de hoofdsteun aan beide kanten 
los. Plaats uw duim en wijsvinger 
aan weerszijden van de knop. 
Samendrukken en losmaken.

HET kIND UIT DE DRAAGzAk HALEN/DE DRAAGzAk AFDOEN  

WASINSTRUCTIES 
Apart wassen. Gebruik een milieuvriendelijk, 
mild wasmiddel zonder bleek.

TECHNISCHE GEGEVENS

VARIëREN VOOR MEER 
DRAAGCOMFORT 
Door te variëren met de verdeling van het 
gewicht blijft het dragen comfortabel en houdt u 
het langer vol. Probeer verschillende posities om 
te ontdekken wat het beste werkt voor u en uw 
kind. Hier enkele tips. 

·  NEEM MEER GEWICHT OP UW  
TAILLE/HEUPEN 
Trek de schouderbanden iets losser om het 
gewicht te verplaatsen van uw schouders naar 
de tailleband.

·  NEEM MEER GEWICHT OP UW SCHOUDERS 
Doe de tailleband losser en trek de schoud-
erbanden aan om het gewicht meer op uw 
schouders te laten rusten. U kunt het gewicht 
dat op uw schouders rust ook variëren door de 
ruggensteun hoger of lager te schuiven.

·  DRAAG UW kIND HOGER 
Trek de schouderbanden strakker en duw het 
kind van onderaf omhoog om het dichter bij u en 
hoger op uw borst te brengen.

·  DRAAG UW kIND LAGER  
Trek de bovenste en onderste banden wat losser. 
Trek de tailleband en ruggensteun omlaag, tot 
het kind in de gewenste positie zit. Trek de 
banden strak.

3.  Maak de dubbele gesp los. Om 
veiligheidsredenen moet u de 
gesp samendrukken voordat u  
de knop kunt indrukken.

2.  Maak de sluiting aan één 
kant los. Plaats uw duim op 
de groeven op de gekleurde 
achterkant van de haak. Drukken 
en omhoog trekken. Nu kunt u 
het kind uit de draagzak tillen.

BELANGRIJk! Bij kinderen die 
tussen de 3,5 en 4,5 kg wegen, 
moeten de beenopeningen 
met de beenriempjes worden 
verkleind. 

•  Lees alle instructies zorgvuldig door  
en volg deze bij het in elkaar zetten  
en gebruiken van de draagzak.

•  Deze draagzak mag alleen door 
volwassenen worden gedragen.

•  Gebruik deze draagzak alleen voor 
kinderen die tussen de 3,5 en 12 kg 
wegen.

•  Stel de draagzak altijd af op de 
lengte van uw kind (minimaal 53 cm), 
overeenkomstig de instructies.

•  Stel de beenopeningen zo af dat ze  
de beentjes goed omsluiten.

•  Bij kinderen die tussen de 3,5 en 4,5 kg 
wegen, moeten de beenriempjes  
worden gebruikt.

•  Kleine kinderen kunnen door een 
beenopening heen vallen.

•  Het kind moet met het gezicht naar 
u toe zitten tot het zijn eigen hoofd 
omhoog kan houden (met ong.  
4 maanden).

•  De draagzak mag niet als rugzak  
worden gebruikt.

•  U mag de draagzak alleen gebruiken 
wanneer u loopt, staat of zit.

•  De draagzak is NIET geschikt voor 
gebruik tijdens het sporten of andere 
vrijetijdsbestedingen.

•  De draagzak mag niet als autostoeltje 
worden gebruikt. 

•  Uw eigen bewegingen of die van uw 
kind kunnen uw evenwicht negatief 
beïnvloeden.

•  Zak om te bukken door uw knieën en 
buig NIET vanuit uw middel, zodat uw 
kind in de draagzak altijd veilig rechtop 
blijft.

•  Houd in de draagzak voldoende ruimte 
vrij rondom neus en mond van uw kind, 
zodat het goed kan ademen.

•  Kleed uw kind niet te warm aan.

•  Controleer voor u de draagzak gebruikt 
of alle gespen goed vastzitten.

•  Gebruik de draagzak nooit wanneer 
deze beschadigd is. VEILIGHEIDSGOEDkEURING

BABYBJÖRN Draagzak Miracle voldoet aan de 
veiligheidsnormen van EN 13209-2:2005.  

Als uw kind slaapt, 
kunt u beide 
sluitingen losmaken 
om de voorkant 
helemaal te openen.  

zachte katoenmix  
Hoofdmateriaal: 60% katoen, 40% polyester.
Voering: 100% katoen

Luchtig net 
Hoofdmateriaal: 100% polyester

Biologisch katoen 
Hoofdmateriaal en voering: 100% biologisch 
katoen

Alle voor de draagzak gebruikte materialen 
zijn gegarandeerd vrij van schadelijke en 
allergene stoffen, en voldoen aan de eisen 
van de Öko-Tex Standaard 100 klasse 1 voor 
babyproducten. 

zachte katoenmix/Biologisch katoen

Luchtig net
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Art. 096 
The mark BABYBJÖRN is protected by trademark registrations in several countries. Design and patent applications pending. 
Baby Carrier Miracle © BabyBjörn AB 2011.

For more information, please contact info@babybjorn.se

© BabyBjörn AB, 2011. BabyBjörn AB, SE-330 10 Bredaryd, Sweden

www.babybjorn.com

Read more about our collaboration with paediatricians at  

www.babybjorn.com
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