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INFORMAȚII PRODUS



PRODUCT INFORMATION



Recomandări Recommendations
1. Head kiss height

Your baby should always sit high enough or low enough for
you to kiss it on the head. 

2. Free breathing

The nose should always be free. The rule of thumb is to allow
two fingers space between your baby‘s chin and chest.

3. Headrest / Hood

This carrier has a hood. As long as your baby cannot hold his
head on its own, the head should be additionally supported.

4. Spread-Squat-Position

Put your baby in the squat spread position
or M-position. Extend the carrier between your baby leg from
knee to knee, the legs are crouched, the knees at navel height
and the thighs are spread. The baby back should be
sufficiently supported and rounded.

5. This carrier can be adjusted on height and on width. 

6. Fix the witdh of the panel with the velcro strap. You have a
small chart which is designed to help you.

7. Use the lateral cords to adjust the height.

1.  Regula pupatului pe cap

Poziția ideală a bebelușului tău este cea care permite să îl poți pupa
pe cap.

2.  Căile respiratoare trebuie să fie libere

Nasul trebuie tot timpul să fie liber. Nu ține bebelușul prea strâns.
Păstrează tot timpul o distanță de aproximativ 2 degete între tine și
bebeluș.

3. Gluga

Acest marsupiu are o gluga. Atât timp cât copilul nu poate să își
susțină singur capul poți să îl ajuți folosind această glugă. Gluga
marsupiului poate fi folosită și pentru a fi feri capul copilui de razele
solare cât și de ploaie.

4. Poziția ergonomică M

Pune copilul în poziția broscuței (poziția M). Ai grijă ca atunci când
ridici marsupiul, materialul să acopere bebelușul de la un genunchi
la celalălt genunchi. Ai grijă ca materialul să fie bine intins. Spatele
copilașului trebuie să fie suficient de bine sprijinit.

5. Acest marsupiu poate fi ajustat atât pe înălțime căt și pe lățime.

6. Fixează puntea cu ajutorul benzii velcro cu scai. Este un mic
tabel care te ajută să îl ajustezi în funcție de vârstă

7. Panoul se ajutează folosind șnurul de pe fiecare parte laterală



Preparations 

The width adjustment

The height adjustment

After you take the carrier from the box, before putting it on,
you have to make some preparations. This carrier is
adjustable both on width and height.

For a proper panel adjustment, first measure the baby's
legs opening, in order to match aproximately the
adjustable belt.
The Elna adjustment system is very simple and safe. You
have a grow chart and you can use it for guidance. There
is a velcro strap on each side for perfect fit, which is
located beneath the waist band webbing.

You can adjust this system by using the side cords. When
you determine that the panel height is proper for your
baby, choose a height which allows to be visible over the
top edge of the panel 
By tighting the cords the system can by adjusted to fit the
newborns and small babies.   
By releasing the cords completely the panel can be
adjusted to fit the tallest position suitable for large babies
or toddlers.

 

Ajustarea punții (ajustarea pe lățime)

Ajustarea panoului (ajustarea pe înălțime)

Scoatem marsupiul din cutie și îl pregătim pentru purtare.
Închidem sau deschidem cataramele pentru alăptare.
Acest marsupiu se ajustează atât pe înălțime cât și pe
lățime.

Măsuram distanța dintre piciorușele bebelușului pentru ca
aceasta să fie aproximativ egală cu distanța de pe panoul
ajustabil. 
Sistemul de ajutare în cazul marsupiului Elna este foarte
sigur și simplu. În interiorul panoului găsiti un tabel care
indică vârsta . Pe fiecare laterală găsim o bandă velcro cu
scai cu ajutorul căreia fixăm panoul.

Ajustarea panoului pe înălțime se face utilizând șnururile
laterale.
Poziția ideală a copilului este acea pozitie care îți permite
să poți pupa copilul pe cap. 
Ajustăm și chinga în funcție de conformația purtătorului.

Pregătiri 



Pasul 1 / Step 1
 

Luăm marsupiul și verificăm toate cataramele și tridenții și apoi le fixăm în
funcție de conformația corpului. Avem grijă ca fiecare cataramă să facă

"click"
 

We take the baby carrier and check all the buckles and tridents and then fix
them according to the conformation of our body. We make sure that each

buckle "clicks" to secure them.
 

  Pasul 2 / Step 2
 

Punem marsupiul în talie și îi ajustăm chinga în funcție de conformația
noastră. Avem și un elastic cu care mascăm surplusul de chingă. Securizăm

tridentul și ne asigurăm că a făcut "click".
 

We put the baby carrier on the waist and adjust the strap according to our
conformation. We also have an elastic with which we hide the excess strap.

We secure the trident and make sure it "clicks".
 

Pasul 3 / Step 3
 

Luăm bebelușul și îl punem în marsupiu. Tot timpul trebuie să păstrăm o
mână pe spatele bebelușului. Așezăm bebelușul adânc în marsupiu și avem

grijă ca genunchii să fie mai sus decât fundicul astfel încât să se formeze
acel M, poziția ergonomică . Pentru un bebeluș mic plasăm marsupiul în

partea de sus a taliei, iar pentru un bebeluș mai mare îl plasăm pe șolduri. 
De reținut: tot timpul trebuie să ținem o mână pe spatele bebelușului. Ai grijă

ca panoul să acopere bebelușul de la un genunchi la altul.
 

We take the baby and put into the baby carrier. We must always keep a hand
on the baby back. We place the baby deep in the baby carrier and make sure

that the knees are higher than the bottom to form the famous M, the
ergonomic position. For a small baby we place the baby carrier at the top of
the waist, and for an older baby we place it on the hips. Remember: we must
always hold a hand on the baby's back. Make sure the panel covers the baby

from one knee to the other.

PURTAREA FRONTALĂ   /   FRONT
CARRY



Pasul 4 / Step 4
 

Cu o mână ținem bebelușul și cu cealaltă ridicăm ușor panoul. Avem grijă ca
panoul să fie cât mai fix pe bebeluș.

 
Use one hand to support your baby and the other to lift up the panel. 

With one hand we hold the baby and with the other we lift the panel slightly.
We make sure to arrange the panel to be as fixed as possible on the baby.

 
 
 
 

Pasul 5 / Step 5
 

Cu o mână ținem bebelușul și cu cealaltă verificăm ca bretelele să nu fie
răsucite. Facem ultimele ajustări în funcție de confortul fiecăruia: apropiem

sau îndepărtăm bebelușul cu ajutorul cataramei de la subraț. 
 

With one hand we hold the baby and with the other we check that the straps
are not twisted. We make the last adjustments according to your personal

comfort: we tighten or loosen the baby's position with the help of the buckle
from the armpit.

 
 
 
 

Pasul 6 / Step 6
 

În cazul purtării bretelelor in paralel ai grijă ca bretelele să fie securizate cu
cureaua din mijlocul bretelelor din spate.

 
When wearing the straps in parallel, make sure that the straps are secured

with the strap in the middle of the back straps.
 



Pasul 7 / Step 7
 
 

Ajustează bretelele astfel încât ca bebelușul să fie apropiat de tine și să vă simțiți
confortabil.

 
Adjust the straps so that the baby is close to you and you feel comfortable.

 
 
 
 
 
 

Pasul 8 / Step 8
 

Opțional poți să folosești cataramele și elasticele de la subraț  pentru a scurta
chinga. 

 
Optionally you can use the buckles and elastic at the armpit to shorten the strap.

 
 
 
 
 
 

Pasul 9 / Step 9
 

Asigură-te că fundicul bebelușului stă în forma de M. Genunchii bebelușului
trebuie să fie mai sus decât fundicul. Opțional putem atașa gluga. Gluga se

fixează pe capse. Gluga se mai poate folosi și ca suport pentru căpuț pentru nou-
născuți.

 
Make sure the baby's bottom is M-shaped. Your baby's knees should be higher
than the bottom. Optionally we can attach the hood. The hood is fixed on the

staples. The hood can also be used as a head support for newborns.



Pasul 1 / Step 1
 

Luăm marsupiul și mai verificăm încă o dată cataramele, iar apoi le fixăm în
funcție de conformația corpului. Avem grijă sa facă "click".

 
We take the baby carrier and check the buckles once more and then fix them

according to the conformation of the body. We make sure to "click".
 

Pasul 2 / Step 2
 

Punem marsupiul în talie și îi ajustăm chinga. Avem și un elastic cu care mascăm
surplusul de chingă.

 
We put the baby carrier on the waist and adjust the strap. We also have an elastic

which we use to hide the excess strap. 
 

Pasul 3 / Step 3
 

Poziționăm marsupiul pe șold în lateral.
 

Put the baby carrier at your waist on one side.
 
 

Pasul 4 / Step 4
 

Prindem ambele bretele ale marsupiului cu o mană iar cealaltă mână o ținem în
permanență pe spatele bebelușului.

 
Take both straps with one hand while always keeping the other hand on the

baby's back.
 
 

PURTAREA ÎN SPATE   /   BACK CARRY
(recomandată pentru bebeluși de peste 5 luni  /  recommended for babies over 5 months)



Pasul 5 / Step 5
 

Ducem marsupiul cu grijă în spate împreună cu bebelușul.
 

Carefully position the baby carrier with the baby on your back.
 
 

Pasul 6 / Step 6
 

Facem și ultimele ajustări: verificăm ca bretelele să nu fie răsucite, ajustăm
chingile cât să ne simțim confortabil.

 
Last adjustments: check for twisted straps, adjust the straps for your comfort.

 
 
 

Pasul 7 / Step 7
 

Închidem și curelușa dintre bretele o ajustăm și o rulăm in elastic. Curelușa
trebuie să fie poziționată deasupra claviculei.

 
Fasten the chest strap under your collarbone. Tighten the shoulder straps by

pulling up on the strap ends.
 
 

Pasul 8 / Step 8
 

Avem grijă ca și bebelușul să aibă o poziție bună și să ne simțim confortabil.
 

Place your baby properly on your back and make sure you are both feeling
comfortable.



CARE INSTRUCTIONS   /   INSTRUCȚIUNI DE PĂSTRARE

    Wash up to 30 C, delicate 

Do Not Bleach 

 Do Not Tumble Dry 

Dry In Shade

Iron Low Temperature

Do Not Wet Clean 

Avoid frequent wash

250 gsm , jacquard , 100% organic cotton

    Spălare la max 30 C, delicate 

Fără înnălbitor

A nu se usca la uscător

A se usca la loc umbrit

Călcare la temperatură redusă

A nu se curăța chimic prin metoda umedă

Evitați spălarea frecventă



Made in Cluj Napoca by Ctrl Shop Srl
www.elnababy.ro

+40751834399
www.facebook.com/ElnaBaby

www.instagram.com/elnababycarriers


