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Hordozós takaró bemutatása, beállítási és használati útmutató 

A Csengelino hordozós takaró egy méretben készül, megrendelés alapján. Színösszeállítása a 

megrendelő igényei alapján történik. Textilre is használható impregnáló spray-vel vízhatlanná tehető. 

Mosása:  

Első használat előtt ki kell mosni!  

40 fokon, mosógépben mosható semleges mosószerrel, öblítő vagy ecet használata javasolt. Vasalni 

tilos! Szárítógép használatát mellőzzük, szükség esetén hőlégbefúvós technológiájú szárítógép 

„outdoor” programjával szárítható ( fűtőtest használatát szárítás céljából kerüljük, mert tönkre teszi 

az anyagát! 

Összetétel: 100 % poliészter 

A termék tartalmazza az alábbiakat:  

Mivel két verzióban készülhet, ismertetném a 3 évszakos kivitelt, melyet ősztől tavasz végéig ki tudsz 

használni: 

külső vízlepergető réteg, 1 réteg polárral összevarrva (tapasztalatok alapján kb. 10-15 perc zivatart 

képes átvészelni, anélkül, hogy a baba ruhája vizes lenne, és ez nagy részben a polár bélésnek 

köszönhető). Tartozik hozzá egy rávarrt zseb ( hogy simogasd, öleld a gyermeked anélkül, hogy a 

kezeid fáznának, emellett sok minden apróság tárolására alkalmas, pl.zsebkendő, textilpelus). 

Kiszedhető plusz polárbélés, lábzsák résszel, amely akkor is betakarja a lábakat, ha a baba már nagy 

(kb. 104-es ruhaméret)  
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 Gallérral egyben szabva, pántjai mindenhol állíthatóak, szétcsatolhatóak. Csuklya 3 helyen állítható, 

háton hordozva is egyedül felvehető, és ha nem kell, szedd le nyugodtan ! 

 

A csak téli verzióban a külső vízlepergető réteg és a polárréteg közé egy vlies réteg kerül, ezzel együtt 

van összevarrva. Lábzsák, mobil kapucni, kézmelegítő zseb ugyanúgy tartozéka. 

 

 

 

Miben kínálok mást, a piacon található hordozós takarókkal szemben? 

- extra széles és hosszú kivitel, ami tényleg kiszolgál újszülött kortól, ameddig még hordozod ( 

kemény talpú cipőre nem ajánlott már húzni 

- extra kicsire összehúzható 

- körben gumírozott, 4 helyen állítható 

- külön vállpánt és derékpánt, mellyel magadra tudod húzni anélkül, hogy a hideg bemenne alá 

- néhány más takaróval ellenben minden hordozóeszközzel kompatibilis, és ha kell, babakocsi 

lábzsákként is használhatod (kapucnit szedd le ekkor;) ) 

- mellkas pánt, mely pozíciója változhat, de mégse hagyod el 

Felvétel elöl hordozáshoz 

Nem szükséges pluszban felöltöztetni a babát alá, egy sapka a fejére, és mehet is a felvétel . 

Javaslom, előre felvételkor előbb kösd magadra a babát, majd 

1. csatold össze a takarón a  bal és a jobb vállpánt feleket úgy, hogy a takaró vállpánt csatja állítható 

felét kissé lazábbra veszed 

2.  bújj a kabátodba 
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3.  tedd a baba hátára a takarót, polár béléssel befelé, bújj az egyik, majd a másik vállpántba, csatold 

össze a takaró mellkas pántját a nyakadnál (vigyázz, erős csat, becsípheti a nyakad, kezed bőrét!) 

 

4. igazítsd bele a lábzsákba a lábait, csatold be a takaró derékpántját 

5. nyomd meg a szorosság szabályzó rugós szorító gombját, tartsd benyomva, másik kezeddel 

húzd szorosra a gumit, adj rá sapkát, és kész is  

 

 

Felvétel csípőn hordozáshoz 

 
Itt, ha a baba már nagyobb, és mindenből kibújik, adhatsz rá egy vékony kabátkát. 

 

Öltözés sorrendje az előbbiektől változhat, ezt ki kell tapasztalni (miután magadra kötötted  a 

babát, pl. karikás kendőben, neked kell eldönteni, hogy előbb a takarót adod rán aztán a saját 

kabátodat, vagy fordítva). 

 

Ehhez a felvételi módhoz némileg át kell alakítani a takaró beállításait. 

Jobb csípőn hordozás esetén: 

 

1. csatold szét a takaró vállpántjait 

2. a takaró vállpánt felső részét engedd hosszúra 

3. polárral felénk  nézve a bal oldali vállpánt felső részét és a jobb oldali vállpánt alsó részét 

összecsatoljuk, majd belebújunk (a csat a bal vállunkon lesz, takaró a jobb hónaljunknál 

lesz. A pántok könnyen állítható felét meghúzzuk (könnyebb, ha olyan pózba forgatjuk, 

hogy el is érjük) 
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4. bal kézzel nyúljunk a másik vállpánt felsőrészért, és csatoljuk a szabadon maradt vállpánt 

alsórészbe. Ez a vállpánt a bal hónaljunk alatt fog menni 

 
 

5. tegyük a lábakat a lábzsák részbe, csatoljuk össze a derékpántot, húzzuk meg,  majd a 

rugós szorítók segítségével állítsuk be a kívánt takaró szorosságot.  

Fontos! A baba nyakánál lévő rugós szorítók helyett az 

oldalsókat használjuk, szükség esetén csomózzuk meg a 

gumit! A nyaknál levő rugós szorító azért van, hogy a 

beállított méretet megtartsa, megakadályozza, hogy az 

anyag a nyaktól az oldalvonalak felé vándoroljon. 
 

Levételhez csak csatoljuk ki a pántokat . 
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Felvétel hátra 
 

Háton hordozáskor a baba fejére adjuk fel a sapkát ( esetleg egy vékonyabb kabátot, ha a 

babád folyton kibújik belőle), csatoljuk be a takaró vállpántokat, de az alsó részét lazítsuk 

ki, majd: 

1.  vegyük fel a kabátunkat 

2.  kössük a hátunkra a babát 

3. tegyük a baba hátára a takarót, ügyelve, hogy csak a baba nyakáig érjen, légutak 

legyenek szabadok, mint hordozáskor ( pl., mint mikor „reptetéssel” vesszük fel a 

kardigánt), bújjunk bele  vállpántokba, csatoljuk be a mellkas pántot, húzzuk feszesre 

a vállpántokat  

4. tegyük a baba lábait a lábzsákba, vagy hordozós takaró alá, csatoljuk be a 

derékpántot, húzzuk szorosra 

5. az oldal rugós összehúzók megnyomása, nyomba tartása közben húzzuk meg a 

gumizsinórt, és készen vagyunk  

Levételhez elég a csatokat kioldani, és lent is van, anélkül, hogy a babánk felébredne. 

 

  

Kapucni felhelyezése gyerek fejére háton hordozáskor 

 

1. A takaró felvétele előtt rögzítjük a kapucnit a takaróra, állítsuk be a nagyságát a 

babához: ráfektetjük a babát, nyakrésze a baba nyakához kerül, és hozzámérjük a 

kapucnit. ha a szemébe lóg, hátul a hevedert a ráfűzött csúszón lefelé húzzuk, majd 

oldalt a gumizsinórok és rugós szorítók segítségével méretre állítjuk 

2. felvétel után, ha szükséges (pl. esik az eső), megfogjuk a két, lógó patentes pántot, és 

ráhúzzuk a kapucnit a baba fejére, majd a patentes feleket a vállpánthoz 

rögzíthetjük. ( Figyelem, ne engedjük játszani vele a babát, mert nyakára 

tekerheti, fulladást okozva!!! Ha nem használjuk, szedjük le! 

 

 

Figyelmeztetés!!!! 

Óvatosan csatold a csatokat, mert becsípheti a bőröd, vagy a kisbabád 

bőrét! Soha ne hagyd magára a kisbabádat a takaróval ( alvó állapotban sem 

( magára húzhatja, zsinórokba beleakadhat, elszoríthatja a vérkeringését, 

elzárhatja a légutakat) 

A lógó hevedereket tekerd fel, rögzítsd a gumiszalaggal a végén 

Mindig figyeld a babádat, szuszog-e! 

Nem kisállat ruházat! 


