NAVODILA ZA UPORABO Snuggleodejice:
Zavijanje vašega otroka:

Položite vašega dojenčka na sredino odejice. Otroka vedno položite na hrbet in
nikoli v bočni položaj. Zložite odvečno odejico preko dojenčkovih nog, če je to
potrebno .
Vašega otroka zavijete tako, da levo stran odejice prepognete nad desno in s
trakom odejico privežete skozi ročaj. Kapuca mora biti vedno obrnjena nazaj ko
dojenček leži v vodoravnem položaju. Odejico vedno obračajte stran od obraza.
Opomba - poskrbite, da vašemu otroku ne bo vroče, ko je zavit v odejico in vedno
poskrbite, da lahko vidite obraz vašega otroka.

Polaganje vašega otroka v lupinico v Snuggleodejici:
Dojenčka skupaj z odejico nežno položite v avtosedež in jo razprite. Potegnite
spodnji trak med nogami , da ustvarite žepke za dojenčkove noge ali pa jo samo
nekoliko zavijete pod njegovimi nogami. Potegnite naramnice preko dojenčka in
jih ustrezno pripnite. Zagotovite pravilno zateznost naramnic. Glede na
temperaturo v avtu lahko odejico prilagajate in s tem nudite otroku dodatno
toploto ali po potrebi zračnost. Kapuco prav tako lahko zložite nazaj. Odejica se
odlično prilega in ščiti dojenčka tako v 5-točkovnem kot tudi v 3-točkovnem
varnostnem pasu. Pri 5-točkovnem varnostnem pasu odvečne dele odejice
zapognite ob straneh in s tem omogočite dojenčkovim rokam, da gredo skozi
pasove za pripenjanje.

Dvigovanje in polaganje dojenčka v Snuggleodejici:
Položite vašega dojenčka na sredino odejice. Otroka vedno položite na hrbet in nikoli v bočni
položaj. Glavo naj ima v kapuci. Vsak presežek odejice pri nogah lahko bodisi zložite nad ali pod
otroškimi nogicami, lahko pa odejico tudi pustite preko nog. Ročaja na odejici primite skupaj in
s trdnim oprijemom nežno dvignite vašega otroka proti sebi. Skupaj z odejico si otroka dvignete
v naročje.
Otroka vedno nežno položite v odejico ter mu za dodatno udobje zagotovite mehko podlago.

V primeru kakršnih koli težav ali vprašanj se prosim obrnite na info@snugi.si .

