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A Ringa Fuba méretének beállítása 
 

A RINGA fuba egy különleges, mindenhol és fokozatosan állítható csatos babahordozó eszköz. 

Fontos, hogy a hordozót minden alkalommal a hordozó személy és a hordozott gyermek testméreteinek megfelelő 

beállítással használjátok! 

Figyelem, az első beállítás akár 30 percig is tarthat, célszerű ezt tehát egy olyan alkalommal elvégezni, amikor a baba 

kipihent és türelmes. 

A babahordozó beállítása a hordozó személy testméreteihez: 

 

• Vállpánt: 
 A vállpánt hosszának beállítása a vállpánt felső részén található létracsat és heveder segítségével történik. 
Ezt a beállítást a hordozó felvétele előtt, üres állapotban célszerű elvégezni. Legrövidebb állásában kb XXS-S 
méretű hordozó személynek megfelelő, leghosszabban kb XXL méret, de az ideális hossz nagyban függ a 
hordozó személy „kényelmi érzetétől” is, személyenként eltérő lehet. 
 
A vállpánt lazasága okozta kényelmetlen érzetekről a “Rossz érzetek” - valószínű okaik és megoldási 
javaslatok dokumentumban olvashatsz bővebben 
 

• Derékpánt: 
 A derékpántot a testre csatolva a heveder meghúzásával feszesre húzzuk.  
Fontos: a hevedert abba az irányba húzd, amerről érkezik. 
 
A derékpánt lazasága okozta kényelmetlen érzetekről a “Rossz érzetek” - valószínű okaik és megoldási 
javaslatok dokumentumban olvashatsz bővebben 

 

• Mellkas heveder beállítása, mellcsat pozíciója: 
 Ezt a beállítást a gyermek felvétele után tudjuk elvégezni. A mellcsat 2 végén található csúszka vállpánton 
történő fel-le mozgatásával beállítjuk a mellcsat magasságának pozícióját. Ezt követően összecsatoljuk a 
mellkas előtt a pántot, majd a heveder feszesre húzásával rögzítjük a mellkas heveder hosszát. 
Fontos: a hevedert abba az irányba húzd, amerről érkezik. 
 

A babahordozó beállítása a hordozott gyermek testméreteihez: 

 

• A hordozó befűzése:  
 Amennyiben babád önállóan, stabilan tud ülni, de még nem tud állni, a vállpánt végén található létracsatba a 
derékpántra rögzített vékony hevedert fűzd be, úgy, hogy a vékony hevedert a derékpánton található 
bújtatókon is átfűzöd. 
 Stabilan állni tudó, lépegető gyermek esetében a hordozó személy kényelme növelhető, ha a vállpánt végén 
található létracsatba az oldalvarrásba rögzített heveder kerül befűzésre. 
 

• A hordozó szélessége: 
 A babahordozó body anyagának pontosan térdhajlattól térdhajlatig szükséges alátámasztania a babát. Ennek 
precíz beállítása a derékpánton és a derékpánt bújtatójában elhelyezett tépőzárak elválasztásával, a hordozó 
szét – vagy összehúzásával, majd a tépőzárak újbóli rögzítésével történik. A csomagban található műanyag 
spatula segítségedre lesz a tépőzárak elválasztásában és egymástól távol tartásában, amíg szükséges. 
 

• A hordozó body- magasságának beállítása: 
A hordozó body részének legalább a gyermek lapockájának közepéig és legfeljebb tarkójáig kell érnie. 
A body magasság 2 módon állítandó: a derékpánt alsó – vagy felső állásba történő befűzése szolgál a nagy 
léptékű magasságállításra. (Átfűzéskor használd a csomagban található műanyag spatulát a tépőzárak 
elválasztára és egymástól távol tartására)  
 Ezt követően a finom beállítás a body oldalában elhelyezett zsinórokkal történik: a zsinór a kívánt 
hosszúságban a zsinórvég szorító műanyag kellékekkel fixálható. 


