MiniMeis® schouderdrager
nr: 224-348

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwingen: als MiniMeis-gebruiker dient u de volgende instructies in
acht te nemen:
− Laat uw kind nooit zonder toezicht in de MiniMeis achter.
− De MiniMeis is een schouderdrager, geen vrijstaand stoeltje. De MiniMeis mag
alleen op de schouders van een volwassene en met bevestigde riemen worden
gebruikt.
− De MiniMeis-schouderdrager mag pas worden gebruikt als het kind gedurende
langere tijd alleen en zelfstandig kan zitten.
− Let op zij deurkozijnen of takken - op grond van de verhoogde zitpositie van het
kind dient u extra voorzichtig te zijn.
− Bewegingen van het kind kunnen de drager / draagster eventueel uit evenwicht
brengen.
− Beweeg uw bovenlichaam altijd voorzichtig naar voren en achteren. - MiniMeis
is niet geschikt voor sportieve activiteiten.
− Wees met name voorzichtig bij het om- en afdoen van de MiniMeis. Neem in elk
geval de instructies in de gebruiksaanwijzing in acht.
− Gebruik de drager altijd pas nadat de drager en het kind conform de instructies
zijn gezekerd.
− Hoe dat moet, staat vermeld in de gebruiksaanwijzing.
− Het maximale gewicht van het kind in de drager mag 20 kg niet overschrijden. Houd er a.u.b. rekening mee dat kinderen sneller moe worden dan volwassenen.
− Las daarom regelmatig pauzes in.
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− Voor het kind is het dragen van een hoofddeksel ook bij bewolkt weer raadzaam,
evenals het gebruik van zonnebrand bij warm weer.
− Officiële accessoires en reseveonderdelen zijn uitsluitend bij geautoriseerde
dealers of rechtstreeks bij MiniMeis AS verkrijgbaar.
− Controleer de MiniMeis voor elk gebruik op eventuele schade en controleer of
alle riemen probleemloos werken.

OPRICHTEN VAN DE MINIMEIS
Open de gesp (zie afbeelding 1) en richt de
MiniMeis op door de rugleuning omhoog te
klappen (zie afbeelding 2). Zorg ervoor dat het
frame correct in de twee scharnieren links en
rechts is vastgeklikt, voordat u de MiniMeis
gebruikt. Leid de buikriem hierna aan beide
kanten onder de oranje gekleurde zijriemen
door naar voren (zie afbeelding 3).

GEBRUIK MET KINDEREN VANAF CA. 12 MAANDEN
Plaats de MiniMeis op uw schouders en pas deze met behulp van de buikriem en de
zijriemen aan uw lichaam an. Ten behoeve van een optimale zijwaartse stabiliteit,
dienen de schouderriemen voor op de borst van de drager ongeveer op schouderbreedte en niet te ver naar het borstmidden toe tegen elkaar te liggen. (Zie afbeelding 1 en 2).
Til nu het kind op en plaats het in de MiniMeis. Bevestig de beenriemen aan de benen
van het kind om te voorkomen dat de benen
kunnen bungelen (afbeelding 3). Het kind zit
nu veilig in de MiniMeis. Voor extra houvast
voor het kind kan optioneel nog de buikriem
worden gebruikt (afbeelding 4).

GEBRUIK MET KLEINE KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN CA.
6-10 MAANDEN
Het gepatenteerde 9-punts riemsysteem is als aanvullende zekering voor kleine
kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 - 10 maanden te gebruiken.
Gebruik van het 9-punts riemsysteem:
Leg de MiniMeis op een tafel en zet het kind met de riemen in de MiniMeis vast,
voordat u de drager op uw schouders plaatst. Leid de multi-strap schuin over het
lichaam van het kind en bevestig de multi-strap aan een lus boven aan de MiniMeis-rugleuning. Gesp het kind nu met de buikriem vast en sluit de beenriemen als
fixering van de benen (zie afbeelding 1 en 2).
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Leid uw handen aan beide zijden door de oranje
gekleurde riemen en houd het kind aan de taille vast
(zie afbeelding 3). Til het kind nu op en plaats het in
de MiniMeis op uw schouders (net alsof u uw kind
ook zonder MiniMeis op uw schouders zou zetten).
Bevestig de MiniMeis nu aan uw lichaam, door de
zijriemen en de borstriem te sluiten. De via klittenband verstelbare padding onderaan de achterkant
van de MiniMeis kunt u optioneel ook verwijderen - sommige gebruikers vinden
het makkelijker om hun kind zonder de padding op de schouders te tillen.

SAMENVOUWEN VAN DE MINIMEIS
Om de MiniMeis compact samen te vouwen,
leidt u uw hand door de riem met het opschrift
“pull to fold”. Houd de MiniMeis met de andere
hand boven aan het frame vast en trek de scharnieren aan beide zijden van de drager uit elkaar.
Klap de MiniMeis hierna in elkaar en gebruik
de buikriem om de MiniMeis in de opgevouwen
positie te fixeren.
Tip 1
MiniMeis beschikt over een verstelbare
rugpadding die individueel aan het postuur
van de drager kan worden aangepast.
De padding zorgt voor nog meer comfort
en een aangenaam draaggevoel op de rug.

Individuele
aanpassing
via klittenband

Tip 2
Voor mama’s en vrouwen: om een eventueel drukgevoel op
de borst te voorkomen, kunt u de borstriem ook open laten. In
dit geval gebruikt u alleen de zijriemen ter bevestiging van de
MiniMeis aan het lichaam en trekt u deze strak aan.
Tip 3
Neem voldoende tijd om de
MiniMeis aan te passen en
trekken, zodat de MiniMeis
het lichaam aansluit.
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