
Käyttöohjeet:
Wompat ILO kantoreppu
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Hauskaa, että valitsit vauvallesi kotimaisen Wompat ILO kanto-
repun! Wompat kantoreppu on suunniteltu Suomessa ja reput 
ommellaan käsityönä Turussa. Käytämme repuissa korkealaatui-
sia ja turvallisia kankaita, remmejä ja solkia. Lapsen kantamisel-
la ja lähellä pitämisellä on monia positiivisia vaikutuksia vauvan 
kehitykselle ja hyvinvoinnille, sekä vanhemman ja lapsen väliselle 
kiintymyssuhteelle. Wompat kantorepun avulla kantaminen on 
kevyempää ja helpompaa – ja myös hauskaa!

Wompat ILO kantorepun voi ottaa käyttöön vastasyntyneellä, ja 
reppua säädetään suuremmaksi vauvan kasvaessa. Voit säätää 
repun paneelin leveyttä ja korkeutta portaattomasti ja helposti. 
Wompat ILO kantorepun suositeltu minimipainoraja on 3 kg ja 
maksimipainoraja 15 kg. Jos vauvasi on alle 3,5 kg, suosittelem-
me kysymään kantamiseen neuvoa terveydenhoidon ammattilai-
selta tai koulutetulta kantoliinaneuvojalta.

Tutustu kaikkiin käyttöohjeisiimme huolellisesti ennen kantore-
pun käyttöönottoa, ja säilytä ohjeet myös tulevaisuuden varalle. 
Löydät lisää ohjeita, vinkkejä sekä videoita Wompat kantorepun 
valmistajan webbisivulta. Voit myös kysyä apua paikallisessa kan-
toliinaryhmässä, kantamisen keskusteluryhmissä tai Kantoliina- 
yhdistyksen tukihenkilöltä. Varmista vauvan oikea asento repussa, 
ja kysy apua kantorepun myyjältä tai kokeneemmalta kantajalta. 
Tarkista ennen käyttöä, että kaikki repun säätöosat (soljet, rem-
mit ja nauhat) ovat ehjiä ja kiinnitetty oikein. Tarkista myös, että 
repun ompeleet ovat ehjiä.

Wompat  kantorepulla voi kantaa lasta edessä ja selässä. Suositte-
lemme kantamaan vauvaa edessä ainakin noin 6 kk ikään saakka. 
Vauvan tulee olla repussa ohjeiden mukaisessa pystyasennossa ja 

vauvan kasvot kantajaa kohden. Kanna vastasyntynyttä korkealla 
rintaasi vasten niin, että yletyt suukottamaan vauvaa päälaelle. 
Aseta vauvan jalat ergonomiseen M-asentoon: vauvan polvet 
ylempänä tai samalla tasolla kuin peppu. Vauvan selän tulisi olla 
hieman pyöristynyt, ja hän lepää tiiviisti sinua vasten.

Pidä vauvan kasvot aina näkyvillä ja huolehdi, ettei nenä painu 
sinua vasten. Säädä repun olkaimet sopivan kireälle: vauva on 
tiiviisti sinua vasten mutta hän pystyy halutessaan helposti kään-
tämään päätään ja liikuttelemaan käsiään paneelin sisällä. Tark-
kaile vauvaa kantorepussa ja varmista, että hengittäminen sujuu 
vaivattomasti. Ennenaikaisesti syntyneillä tai hengitysteiden on-
gelmista kärsivillä vauvoilla on suurempi tukehtumisen riski. Myös 
alle 4 kk ikäisiä vauvoja on syytä tarkkailla enemmän.

Jos olet epävarma kantorepun käytöstä, pyydä toista aikuista 
avuksi tai harjoittele repun pukemista nuken tai nallen avulla. En-
simmäisillä kokeilukerroilla vauvan on hyvä olla kylläinen ja tyyty-
väinen. Myös liikkuminen auttaa vauvan tyynnyttelyssä.

Noudata kantorepun käyttöohjeita, toimi kantaessasi vastuullises-
ti ja pidä vauva turvassa. Älä tee kantaessasi mitään sellaista, mikä 
voi olla vauvalle vaarallista esimerkiksi pyöräily, ratsastus, juoksu, 
hölkkäys, hyppiminen jne. Vaikka kokkaaminen tai siivoaminen 
vauva repussa voi tuntua houkuttelevalta, muista suojata vauva 
kuumalta, teräviltä esineiltä ja pesuaineilta. Muista myös, että au-
tossa vauvan paikka on aina turvakaukalossa – ei kantorepussa. 
Älä lepää tai nuku vauva kantorepussa. Vältä kantamista jos tun-
net itsesi heikoksi tai tasapainosi on huono esimerkiksi sairauden 
tai lääkkeiden takia. Älä koskaan avaa vyötärön solkea kun vauva 
on repussa!

Vinkkejä vauvan kantamiseen Valmistelu
Wompat ILO kantoreppu on täysin säädettävä. Käytä paneelin pienimpiä asetuksia (leveys ja korkeus) vastasyntyneellä vauvalla, ja säädä paneelia vähitellen 
suuremmaksi vauvan kasvaessa.

3. Säädä paneelin korkeus: kiristä 
remmejä paneelin yläosan molemmin 
puolin. Paneelia voi myös lyhentää 
myöhemmässä vaiheessa, kun vauva 
on repussa.

5. Paneelin leveyden tarkistamien: las-
ke vauva repun päälle – paneelin tulee 
ulottua vauvan polvitaipeesta toiseen. 
Vauva voi taivuttaa jalkojaan helposti 
polvista.

1. Säädä paneelin leveys: irrota tarra-
nauhat ja kavenna paneelin molem-
mat puolet symmetrisesti.

Paneelikankaan voi laskostaa siististi 
vauvan niskan taakse: vedä paneelia 
molemmin puolin pienien solkien vie-
restä.

6. Säädä olkaimien välissä oleva niska-
remmi. Voit siirtää remmiä eri kohtaan 
olkainta ja säätää remmin pituutta. 
Niskaremmin asetukset vaikuttavat ol-
kaimien paikkaan ja tuntumaan.

2. Varmista että tarranauhojen kar-
keat puolet ovat kunnolla kiinni ko-
ko leveydeltään. Paina tarrat tiukasti 
kiinni.

7. Olkaimien lyhentäminen pienellä 
kantajalla: kiristä olkaimen keskivai-
heilla olevaa solkea. Taita laskostuva 
olkain kuminauhan alle. Voit käyttää 
tätä solkea myös saadaksesi vauvan 
asettumaan lähemmäksi kehoasi.

8. Voit käyttää unihuppua vauvan 
niskan tai pään tukemiseen. Älä peitä 
pienen vauvan kasvoja. Hupun voi rul-
lata ja kiinnittää pienillä kuminauhoilla 
vauvan niskan taakse. Hupun kokoa 
voi säätää pitkillä nauhoilla. Solmi 
nauhat ylös olkaimien D-renkaisiin tai 
olkaimien remmeihin.
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9. Kiristä olkaimia hiukan. Vedä rem-
meistä eteen päin.

12. Säädä paneelin korkeus. Paneelin 
yläreuna saa ulottua vauvan korvani-
pukkaan.

10. Ohjaa vauvan jalat ergonomiseen 
M-asentoon: laita kädet paneelin alle 
ja ohjaa vauvan peppu paneelin poh-
jalle. Nosta vauvan jalkoja ylös päin 
polvitaipeista.

13. Tee olkaimille loppukiristys. Vau-
van tulee nojata tiiviisti sinua vasten.

11. Nosta vauvan polvia ylemmäksi. 14. Niskaremmin optimaalinen paik-
ka on lapaluiden välissä. Niskaremmi 
auttaa pitämään olkaimet paikoillaan, 
ja sen avulla voit myös ohjata olkaimia 
kauemmaksi kainaloistasi.

1. Aseta reppu vyötärösi kapeimmalle 
kohdalle. Vastasyntynyttä kantaessa 
vyötärö saa olla mahdollisimman kor-
kealla. Vauvan kasvaessa voit siirtää 
vyötä alemmaksi.

4. Lyhennä olkaimen puoleista remmiä 
ja varmista, että remmi on samanpitui-
nen molemmissa olkaimissa. Voit rul-
lata ylimääräisen remmin ja kiinnittää 
kuminauhalenkeillä.

7. Nosta paneelin ylös ja aseta olkai-
met yksi kerrallaan hartioillesi. Tue 
vauvaa koko ajan toisella kädelläsi.

2. Napsauta vyötärön solki kiinni. Ki-
ristä vyötärö kunnolla: vedä hihnoista 
yksi kerrallaan. Vyötärön tulee olla 
tiukka ja mukava.

5. Löysää olkaimien paneelin puoleisia 
remmejä.

8. Kiinnitä niskaremmi ja kiristä sitä 
tarvittaessa.

3. Kiinnitä olkaimien soljet paneelin 
sivuilla oleviin vastakappaleisiin. Var-
mista ettei remmi mene kierteelle.

6. Nosta vauva rintaasi vasten ja ohjaa 
hänen jalkojaan hieman erilleen.

Vastasyntyneen kantaminen, 3 kg alkaen
Säädä paneelin leveys sivun 3 ohjeiden mukaan. Siirrä niskaremmi sopivaan kohtaan olkaimien välissä ja avaa sen solki.

15. Unihuppua voi käyttää vauvan 
niskan tukemiseen. Rullaa huppu ja 
kiinnitä se pienillä kumilenkeillä vau-
van niskan taakse. Älä peitä pienen 
vauvan kasvoja hupulla.

16. Wompatilla voi kantaa myös ol-
kaimet ristissä. Monien mielestä tämä 
tapa tuntuu erityisen mukavalta.
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3. Laske olkaimet yksi kerrallaan. 4. Tue vauvaa toisella kädelläsi. 3. Unihupun kokoa voi säätää rypyttä-
mällä pitkistä nauhoista.

Tarkista lopuksi

1. Tästä kuvasta näet vauvan optimaa-
lisen asennon kantorepussa: pyöristy-
nyt selkä, jalkojen M-asento. Vauvan 
kädet voivat olla pään lähellä.

1. Löysennä olkaimia: nosta soljen 
etureunaa niin remmi liukuu soljessa 
helpommin. Voit myös työntää rem-
miä solkeen päin.

2. Jos vauva tuntuu jäävän liian kauak-
si sinusta, voit kiristää olkaimien keski-
vaiheilla olevia solkia.

2. Avaa niskaremmi.

Vauvan ottaminen  
pois repusta

Lisävinkkejä

4. Voit nostaa unihupun ylös ja kiin-
nittää sen olkaimiin. Solmi nauhat ol-
kaimien päällä oleviin D-renkaisiin tai 
olkaimen remmeihin.

5. Vauvan polvet ovat ylempänä kuin  
 peppu.

4. Paneeli tukee selkää ja niskaa.  
 Selkä on pyöristynyt.

3. Vauva on tiiviisti sinua vasten.

2. Pää suukotusetäisyydellä.

1. Vauvan kasvot ovat näkyvillä.



Wompat kantorepun voi pestä koneessa. Sulje tarranauhat tiukasti ennen pesua. Käytä 30 ºC  hienopesuohjelmaa. 
Pieni määrä nestemäistä pesuainetta on usein riittävä. Älä käytä huuhteluainetta. Puhdista pelkät tahrat silloin kun se 
on mahdollista. Muotoile reppu kosteana ja kuivata narulla. Paneelin ja unihupun voi silittää mutta älä silitä pehmus-
tettuja osia. Säilytä kantoreppu kuivassa, huoneenlämmössä.

Tarkista reppu säännöllisesti. Varmista että kaikki soljet, remmit, hihnat ja ompeleet ovat ehjiä. Älä käytä rikkinäistä 
kantoreppua! Jos remmi luistaa lukkosoljessa tarkista, että se on oikein pujotettu. Ota yhteyttä valmistajaan tai myy-
jään, jos tarvitset repullesi varaosia.

Joillakin vauvoilla on tapana imeskellä kantorepun olkaimia, ja tämä voi vähitellen rikkoa kankaan. Tarkkaile vauvaasi, 
ja tarjoa hänelle repussa jotain muuta maisteltavaa, tai suojaa olkaimet hihnansuojilla.

Wompat kantorepulla on 12 kuukauden takuu (Liinalapsi Oy). Takuu kattaa materiaaleista ja valmistuksesta koituvat 
virheet. Väärästä käytöstä tai ohjeiden vastaisesta hoidosta johtuvat viat eivät kuulu takuun piiriin. Varaudu esit-
tämään ostokuitti tai -tosite.

Wompat kantorepun  
pesu ja hoito

Liinalapsi Oy
Leipäläntie 49 | 20300 Turku | FINLAND

e-mail: niina@liinalapsi.fi
www.liinalapsi.fi  | www.wompatbaby.com

Lue ohjeet huolellisesti ennen kantorepun käytön aloittamista ja noudata ohjeita. Perehdy turvalliseen 
kantamiseen. Jos lapsesi on syntynyt ennenaikaisesti, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta 
tai koulutetulta, kokeneelta kantoliinaneuvojalta. Tarkkaile vauvaa kantaessasi – ole erityisen huolel-
linen alle 4 kk ikäisen vauvan kohdalla. Oikein käytettynä kantoreppu on turvallinen ja ergonominen, 
arvokas apu vauva-arkeen. Wompat ILO kantoreppu sopii 3-15 kg vauvoille.
 • Varmista ennen käyttöä, että kaikki soljet ovat ehjiä ja kunnolla kiinni. 
 • Säädä reppu vauvallesi sopivaksi, jotta se tukee vauvan selkää, kylkiä ja niskaa.
 • Kiristä olkaimia sopivasti: vauva tukeutuu tiiviisti sinua vasten mutta pystyy halutessaan  
  kääntämään päätään.
 • Pidä vauvan kasvot aina näkyvillä ja huolehdi, ettei vauvan nenä painu tiiviisti sinua vasten.
 • Toimi kantaessasi vastuullisesti: älä tee mitään sellaista, mikä voi olla vaarallista vauvalle.
 • Tue vauvaa tarvittaessa kädellä liikkuessasi tai kumartuessasi.
 • Kumartuessasi mene mieluummin kyykkyyn – älä taivuta vartaloasi eteen päin.

Turvallinen kantaminen


