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Spørsmål fra dere - svar fra Kadie Flye - kvinnen bak FlyeBaby..

Q: Hva er aldersgrense for bruk av FlyeBaby?
A: Vi oppgir ikke en bestemt alder fordi babyer på samme alder kan være helt
forskjellig i høyde/vekt. Derfor forholder vi oss til maks vekt på 25 lbs (11,34 kg)

Q: Har lest at barn opp til 1 år har brukt FlyeBaby?
A: Den kan bli brukt til barn opp til et år, men kommer helt an på størrelsen. Min sønn
er 9mnd, han er 21 lbs (9,5 kg) og han kan veldig fint bruke den. Jeg har hatt kunder
som har brukt den til barn på 14 mnd, og synes den passer perfekt, mens andre har
barn på 6 mnd, som synes den en for liten.
(Maks vekten på 11,34 kg gjelder kun for bruk i fly, og gjelder ikke når den skal
brukes som barnestol. Når den brukes som en barnestol, er det stolen i seg selv som
holder vekten av barnet, og barnet kan da bruke den helt til stroppene ikke passer
over barnets skuldre. Jeg har hatt kunder som har brukt den som barnestol til barn
opp til 2,5 år.
Q: Hva er maks høyde?
A: Jeg kan ikke gi et spesifikt tall på høyde, fordi det er omgivelsene som gjerne
avgjør hvor barnets hode blir liggende. Og omgivelsene kan være forskjellig for hver
individuelle situasjon. Det jeg mener er at størrelsen på den voksne som sitter med
barnet og avstanden til neste flysete vil direkte påvirke hvordan barnet ligger/sitter i
FlyeBabyen og hvor barnets hode vil være. Hvis man gikk ut med en maks høyde på
for eksempel 30 inches (76.2 cm) så ville nok dette stemme i noen tilfeller, der den
voksne var mindre i størrelse, og avstanden til setet foran var på 32 inches (81,3 cm).
Men om den samme babyen satt sammen med en større voksen, og avstanden til
setet foran var kun 29 inches (73,7 cm), ville babyen ha ligget på en annen måte i
FlyeBabyen og hodet ville blitt liggende på et annet sted. Håper dette var enkelt
forklart.
Dette er grunnen til at, etter nøye testing var nødt til å ta i bruk «maks høyde på
hodet-merket».

Siden du spør, kan den fortsatt bli brukt selv om hodet til barnet er over den gitte
streken. På grunn av forpliktende grunner, kan jeg ikke gå ut med å si ja på dette,
men som mamma til mine barn, kan jeg fortelle at for mine egne barn, er denne blitt
brukt selv om hodet var over denne streken. Hvis hodet kommer over den angitte
streken betyr ikke det 100% at hodet deres vil være nær seteraden foran, men det kan
det i noen tilfeller.
Om hodet havner over den gitte linjen, er det opp til foreldrene og se hva de føler seg
komfortable med, og selv vurdere om de ønsker å bruke FlyeBabyen eller ikke.
Jeg har hatt mange foreldre som har brukt den selv om hodet er over den angitte
linjen, mens andre igjen ikke føler seg komfortable med det.
Vennligst merk deg, at samme som maks vekt, gjelder dette kun for fly, og ikke når
den brukes som barnestol.
Q: Endene på stroppene er ganske tykke, vil det være noe problem og montere
denne?
A: Det var et parti i fjor, som hadde veldig tykke ender på stroppene. Fabrikken
brettet endene på stroppene to ganger, i stedet for en gang når de ble sydd.
Setene som du har, har ikke dette problemet ,så du skal ikke ha noen problemer med
å montere stroppene gjennom festene. Tilbakemeldingene som du har lest om at
dette var et problem, gjaldt en av de forrige setene, men problemet er nå blitt løst på
alle de nye setene våre.
Q: Skal man feste stroppene vertikalt eller horisontalt først, ved montering?
A: Instruksjonene viser at du skal sikre de vertikale stroppene først, og så de
horisontale. Du kan gjøre det omvendt også, om du foretrekker det. Så lenge du får
festet setet ordentlig, og får slått sammen bordet foran deg.
(Vi skal lage en instruksjons-video på monteringen innen et par ukers tid, og jeg vil
sende deg den til deg slik at du kan laste den opp på siden din. Denne vil forklare
oppsettet og monteringen for bruk i flyet og som barnestol på en bedre måte.)
Vi har også instruksjonene tilgjengelig for nedlasting på vår hjemmeside. De finnes
på engelsk, spansk og fransk. www.flyebaby.com

Noen siste ord fra Kadie om FlyeBaby:
Dette er et veldig praktisk produkt til stor hjelp for reisende foreldre! Det er INGEN
andre produkter på markedet som tilbyr de samme løsningene som FlyeBaby gjør.
Jeg designet dette produktet for praktiske foreldre. Jeg skjønner at noen kanskje
bare flyr med sin baby kun en gang mens de er små, og hvis det er tilfellet, kan de
bruke den på den ene turen, men fortsatt ta den i bruk som barnestol når de er på
farten og barnet er større.
Jeg ville ikke ha et produkt som kun blir brukt en eller to ganger, men målet med
designet av FlyeBabyen var at den skal kunne brukes flere ganger, jeg ville at
forelddrene skulle føle at de har brukt penger på et produkt som helt klart har gjort
deres liv på farten mye enklere!
Jeg bruker min egen FlyeBaby hele tiden på restauranter, på besøk hos venner og
familie, og til og med på bar-stolene våre hjemme. Sønnen min føler seg veldig stor
når han får sitte høyt oppe sammen med søsteren sin!

