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PRANÍ A PÉČE

ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI

Praní v pračce (30 ° C) na jemný cyklus. Nepoužívejte bělící prostředky.                                             
Sušte ve vodorovné poloze. Nežehlete. Nesmí se chemicky čistit.

Nepoužívejte detergenty s bělícími prostředky, parfémy, barviva, chloridy                                                        
nebo optické zesvětlovače. 

Baby Tula používá vysoce kvalitní a bezpečná barviva, aby zajistila, že si 
produkt udrží svou barvu co nejvíce. Vždy existuje možnost, že barvy mohou 
praním vyblednout. Baby Tula nemůže být zodpovědná za vybledlé barvy z 
důvodu praní.

V případě potřeby se obraťte na oddělení služeb zákazníkům společnosti 
Tula.
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baby tula příběh 
Baby Tula byla založená dobrodružnými rodiči, Ulou a Mikem. Společnost 
rozkvetla v rodném městě paní Uly v Polsku. Poté co Ula a Mike objevili 
pozitivní výhody nošení dětí, hledali možnosti pro pohodlné, ergonomické 
nosítko, které odpovídá jejich požadavkům kvality a dizajnu. Nemuseli však 
hledat dlouho.... 

Podnikavý pár hledal na své cestě k prvnímu nosítku všechny detaily 
jednak s odborníky na nošení dětí, chiropraktiky a majiteli textilních dílen, 
tak i v neposlední řadě i s rodinou a přáteli. S vášní pro poctivou řemeslnou 
práci a pro kvalitní dizajn mohlo vznikat první ergonomické nosítko Baby 
Tula. Bylo elegantní, především lehce použitelné a co je nejdůležitější je, 
umožňovalo rodinám, aby mohli mít své maličké děti neustále při sobě. 

Dnes je Baby Tula značkou, která je vítězem mnoha světových ocenění, a 
která není uznávaná pouze pro svůj jedinečný dizajn, ale také pro tvoření 
celosvětové komunity vzdělávání rodičů jak správně své děti nosit. 

 

Propojte se spolu s Baby Tula komunitou:

@tulababycarriers

@baby_tula

/ babytula

/ babytula



Free-to-Grow Carrier | 2

PODROBNOSTI NOSÍTKA  free-to-grow
Baby Tula „Free-to-Grow“ je ergonomické, nastavitelné dětské nosítko 
určené k nošení a tělesné blízkosti se dítětem od narození až po batole.

Znaky nostíka:

Vyrobeno z měkké 100% bavlněné tkaniny.

Součástí je odnímatelná a nastavitelná kapucka.

S velkou kapsou na předním panelu opasku. 

Nasatavitelná výška opěrky. 

Nastavitelná šířka sezení.

Kvatlitní polstrování lemující kraj kolem nohou pro zajištění pohodlí 
dítěte. 

POdpůrné vycpávky ramenních popruhů pro optimální komfort 
rodičů.

Nosítko určené pro přední i zadní nošení.

Poskytuje ergonomické sezení v pozici M, která podporuje optimální vývoj 
těla dítěte. 
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Správné nastavení
Šířka panelu by měla být nastavena pro individuální pohodlí dítěte 
a dle jeho délky nohou. Ergomicky správná poloha dítěte je ta, kdy 
je dítě umístěné ve spodní části nosítka u bederního pásu, přičemž 
kolena jsou výš než zadeček v tzv. pozici spead-dřepu - přirozená 
poloha “ tvar M”.  Šířku panelu dle věku volte tak, aby podporoval 
tvar M v záhybu kolena (záhyb panelu nesmí být v místě lýtka 
dítěte – v tomto případě jde o příliš široké nastavení).

Při volbě šířky nosítka, které se má pro dítě nastavit, zvolte šířku, 
která podporuje jeho nohy do tvaru „M“, s nohama podepřenýma 
látkou o záhyb kolena. Pokud hrana panelu spočívá na lýtkách 
dítěte spíše než na ohybu v kolenou, pak je šířka, kterou jste 
si vybrali, příliš široká. Vždy zajistěte správné umístění dítěte v 
nosítku včetně správného umístění jeho nohou.
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Úzké nastavení

Střední nastavení

Široké nastavení 

Nejužší nastavení (1) lze použít pro 
novorozence a kojence s minimální 
hmotností 3,2 kg.

Střední nastavení (2) lze použít u 
dětí ve věku 3-9 měsíců.

Nejširší nastavení (3) je vhodné pro 
vyšší děti od 9 měsíců.

JAK NOSÍTKO SPRÁVNĚ NASTAVIT
Spodní část panelu nosítka, kde vaše dítě sedí, má tři nastavitelná 
nastavení. Každé nastavení může být zajištěno pomocí patentů, které 
se nachází podél vnitřního bederního pásu, a pomocí kterých nosítko 
nastavíte na správnou polohu dle růstu vašeho dítěte. 
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Začněte nastavením základny nosiče na šířku odpovídající velikosti 
dítěte. (Pro orientaci viz předchozí strana)

Zajistěte přední část panelu zajištěním druků, které se nachází na 
vnitřní straně polstrování bederního pásu.

Nastavení 1 - nejužší nastavení: Přichycení A k druku 1

Nastavení 2 - Střední nastavení: Zajistěte druk A k druku 2 a zajistěte 
druk B k druku 1.

Nastavení 3 - nejširší nastavení: Zajistěte druk A pro druk 3, 
zajistěte druk B k 2 a zajištění C k druku 1.

3 3

A A

2 2

B B

1 1

C C

Základní nastavovače Základní nastavovače  

VNITŘNÍ STRANA 
BEDERNÍHO PÁSU

Polohovací patentky/
druky se nachází podél 

vnitřního bederního 
pásu.

NASTAVENÍ  NASTAVENÍ
2

 NASTAVENÍ 
3

NASTAVENÍ ŠÍŘKY SEZENÍ

  
1
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Správné nastavení
Správná výška panelu je ta, kdy tvář dítěte je vidět přes horní okraj 
panelu a okraj lemuje krk miminka. Pomocí utažení pásků na ramen-
ních popruzích docílíte správné výšky.

Vysoká poloha Nízká poloha

nastavení výšky opěrky
Zádový panel nosiče je také výškově nastavitelný.

Při upnutí ramenních přezek lze zádový panel nastavit do nejkratší 
polohy vhodné pro novorozence a malé děti.

Po úplném uvolnění popruhu, lze panel nastavit do nejvyšší polohy 
vhodné pro větší děti a batolata. 
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Umístěte pás kolem sebe tak, aby štítky směřovaly dovnitř 
směrem k tělu.

Začněte s pasem kolem vašeho přirozeného pasu, mírně 
nahoru nebo dolů dle vašeho pohodlí.

Přívod hlavní části přezky ( samec )pod pružný po-
pruh gumy a dále do samice přezky, dokud neuslyšíte 
slyšitelné cvaknutí.

Upevněte opasek tak, že zatáhnete za nastavitelný popruh tím 
způsobem, aby pevně přiléhal k tělu, bez mezer nebo uvolnění.
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zabezpečení bederního pásu
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nošení čelem k rodiči
Vhodné pro nošení dětí od novorozence (3,2 kg) až do 4-5 let 
(45 kg / 20,4kg).

Držte dítě tak, aby bylo umístěno na vašem těle s nohama ve 
tvaru „M“ (viz str. 3).

Jednou rukou podpírejte dítě a druhou rukou vyhlazujte panel 
na jeho zádech.

Při podepření dítěte jednou rukou sklouzněte druhou ruku pod 
popruh.

Přepněte ruce a protáhněte druhou paži do druhého popruhu, 
ujistěte se, že držíte jednu ruku, která podporuje dítě, dokud 
nejsou obě ramenní popruhy bezpečně přes ramena.

Zapněte konektor ramenního popruhu tak, že se dotknete 
krku a zavřete sponu. Přizpůsobte si pohodlí utažením nebo 
povolením popruhu konektoru ramenního popruhu dle vašeho 
pohodlí.

Vyhlaďte ramenní popruhy jeden po druhém směrem k zádům 
a nastavte každou stranu tak, že budete tahat směrem dopředu 
na nastavitelných popruzích umístěných pod rameny, abyste je 
pohodlně doladily. Pokračujte v nastavování, dokud nebudete vy 
i vaše dítě v pohodlní. Panel by měl kvalitně lemovat vaše dítěte 

Vhodné pro nošení dětí od novorozence (7 lbs / 3.2 kg) do  
4-5 let  (45 lbs / 20.4 kg).
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Zajistěte, aby zadeček dítěte seděl hluboko v panelu tak zvaně 
zakapsován těsně nad bederním pásem a jemným tlakem tlačil 
směrem nahoru lýtka dítěte. Dítě by mělo sedět v poloze „M“ (viz 
strana 3).

Jak nosítko sundat 

Chcete-li dítě vypnout, začněte uvolněním popruhů pod pažemi. 
Neodepínejte opasek, dokud není dítě vyjmuto z nosiče.

 Zvedněte jeden ramenní popruh, aby se spojnice ramenního 
popruhu dostala bezpečně směrem mimo krk.

Odepněte spojnici ramenního popruhu jednou rukou a zároveň 
zajistěte dítě rukou druhou.

 Jeden po druhém odstraňte ramenní popruhy, přičemž vždy držte 
jednu ruku na dítěti.

8

9

10

11

12

7 lbs 
3.2 kg

45 lbs 
20.4 kg

0+ 4 roky
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1 2

Vhodné pro nošení dětí od novorozence (7 lbs / 3.2 kg) do  
4-5 let  (45 lbs / 20.4 kg).

3 4 5
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VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tuto polohu pro děti bez samo 
držení hlavy, krku a trupu.

Umístěte bederní pás tak, aby byl panel na zadní straně těla 
správně vycentrován.

Jeden z popruhů přetáhněte přes rameno.

Umístěte své dítě na protější bok.

Použijte rameno, které je bez popruhu, aby se vaše dítě otočilo 
z polohy kyčle do nosiče, zatímco se rameno drží v popruhu, 
aby bylo vaše dítě stále zajištěno. Lehce se nakloňte dopředu 
tak, aby váha dítěte spočívala na zádech při jeho polohování.

Použijte rameno, které je bez popruhu, aby se vaše dítě otočilo 
z polohy kyčle do nosiče, zatímco se rameno drží v popruhu, 
aby bylo vaše dítě stále zajištěno. Lehce se nakloňte dopředu 
tak, aby váha dítěte spočívala na zádech při jeho polohování.

 Zapněte spojovací pruh mezi ramenními popruhy nacházející 
se na vašem hrudníku a přizpůsobte si nastavení vašemu 
pohodlí. 
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 Zajistěte, aby byl zadeček dítěte umístěný hluboko v sedacím panelu 
( zakapsovaný ) těsně nad pasem a to tak, že při pohybu postavení se 
a současně za pomocí vytažení ramenních popruhů směrem nahoru 
opatrně nasunete - natřepete dítě do nosítka tak, aby se zadní část 
zádového panelu zvedla nahoru na záda dítěte a tím ho ukotvila. 

Přizpůsobte nosítko tak, aby bylo vaše dítě pohodlně a blízko vašeho 
těla tím, že zatáhnete za nastavitelné popruhy pod paží tak, aby se 
pohodlně dotýkaly otvorů nohou a podporovaly trup dítěte.

Opatrně vytlačte stehna dítěte tak, aby jeho nohy spočívaly v poloze 
„M“ (viz str. 3).

Jak nosítko sundat

Chcete-li dítě vyjmout, začněte se mírně naklánět dopředu a tak 
můžte uvolnit popruhy pod pažemi. Odepněte středovou sponu 
propojující ramenní popruhy jednou rukou a zároveň zajistěte dítě 
druhou rukou.

Jeden po druhém, odstraňte ramenní popruhy, přičemž vždy 
držte jednu ruku na dítěti. Sundejte dítě zezadu přes bok.
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Používejte pouze zadní nosící polohu, až v době kdy má dítě silnou a konzistentní 
kontrolu hlavy, krku a trupu a je schopno sedět bez pomoci.Zadní nošení lze použít 
buď ve vysoké nebo střední výšce panel a při nejširším nastavení šíře sedadla. Toto 
nosítko není určeno pro použití v zádech s nastavení do nejužší šíře sedadla. Požádejte 
někoho o pomoc při polohování dítěte do pohodlné pozice a tak, aby bylo správně 
usazeno. 

NOŠENÍ NA ZÁDECH
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8a76

1

Používejte pouze zadní nosící polohu, až v době kdy má dítě silnou a konzistentní 
kontrolu hlavy, krku a trupu a je schopno sedět bez pomoci.Zadní nošení lze použít 
buď ve vysoké nebo střední výšce panel a při nejširším nastavení šíře sedadla. Toto 
nosítko není určeno pro použití v zádech s nastavení do nejužší šíře sedadla. Požádejte 
někoho o pomoc při polohování dítěte do pohodlné pozice a tak, aby bylo správně 
usazeno. 
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2 3 4a 4b 4c

5a

8c

5b

9 10 11a 11b

8b

11c



Instructions For Use | 11
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Každé nisítko Tula Free-to-Grow je dodáváno s odnímatelnou 
kapucí. Připevněte ji k nosiči upevněním spodní části krytu k 
západkám na vnitřní straně nosného panelu. Chcete-li jej upevnit v 
poloze „nahoru“, připevněte popruhy kapucky k druku na vrchní část 
ramenních popruhů.

Primární použití kapucky je určené pro podporu hlavy staršího 
dítěte, v případě usínání na zádech. Buďte opatrní při používání 
kapucky s menšími dětmi.

V případě, že se rozhodnete použít kapucku k ochraně vašeho 
novorozence před sluncem nebo ho potřebujete kojit v soukromí, 
prosím uzapněte kapucku pouze na jedné straně ramenního 
popruhu, kdy druhou stranu kapucky ponechejte spadlou dolů 
tak, abyste stále kontrolovali obličej dítěte. Zajistěte, aby kapucka 
zcela nezakrývala obličej dítěte a zůstal tak dostatek prostoru pro 
proudění vzduchu. Své dítě stále pravidelně kontrolujte. 
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NEJSTE SI JISTÍ, ZDA-LI SEDÍ SPRÁVNĚ?
Navštívit můžete howtowearmytula.com k vidění instruktážních videí,  

rad odborníků, tipy zákazníků a další. 

POUŽITÍ KAPUCKY



Instructions For Use | 12

Zajistěte, aby hlava dítěte byla dostatečně vysoko a tak 
blízko, abyste ho mohli přirozeně políbit na hlavičku. Tímto 
zajistíte správnou výšku usazení. 

Ujistěte se, že kolena dítěte jsou výš než jejich zadeček a 
tvoří polohu ve tvaru písmene „M“ (viz strana 3).

Ujistěte se, že je dítě umístěno bezpečně (ale ne příliš 
těsně) proti vašemu tělu tak, aby se při vašem pohybu 
pohybovalo ve stejném rytmu “jako jedno tělo”.

Ujistěte se, že zadní panel nosítka Free-to-Grow přiléhá na zadní 
stranu krku dítěte a tím podporuje jeho hlavu a krk, bradu drží od 
hrudníku.

TIPY NA KTERÉ JE NUTNÉ DBÁT

POLOHOVÁNÍ NOVOROZENCE



DÔLEŽITÉ!  
TIETO POKYNY SI ODLOŽTE PRE 
BUDÚCE POUŽITIE. 
PRED POSKLADANÍM A POUŽITÍM MÄKKÉHO NOSIČA SI PREČÍTAJTE  
VŠETKY POKYNY.

 VÝSTRAHA:
NEBEZPEČENSTVO PÁDU – DETI MÔŽU Z NOSIČA ALEBO CEZ OTVOR NA NOHU 
VYPADNÚŤ. 

• PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SA PRESVEDČTE, ŽE PRACKY SÚ ZAISTENÉ. 
• PRI NAKLÁŇANÍ SA ČI CHÔDZI BUDTE OBZVLÁŠŤ OPATRNÝ. 
• NEZOHÝBAJTE SA V PÁSE. OHÝNAJTE NOHY V KOLENÁCH. 
• NOSIČ POUŽÍVAJTE LEN NA DETI S HMOTNOSŤOU MEDZI 3,2 A 20,4KG. 
• ABY STE ZABRÁNILI NEBEZPEČENSTVU VYPADNUTIA, DBAJTE O TO, ABY  

BOLO DIEŤA V NOSIČI BEZPEČNE UMIESTNENÉ. 
• NIKDY NENECHÁVAJTE PRI ALEBO V NOSIČI BABY TULA BEZ DOZORU. 

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – DETI DO 4 MESIACOV SA V 
TOMTO VÝROBKU MÔŽU UDUSIŤ, AK SA ICH TVÁR TESNE 
PRITLAČÍ K VÁŠMU TELU. 

• NEUPÍNAJTE DETI K VÁŠMU TELU PRÍLIŠ SILNO. 
• PONECHAJTE PRIESTOR PRE POHYB HLÁVKY. 
• VŽDY UDRŽUJTE TVÁR DIEŤAŤA VOĽNÚ OD PREKÁŽOK. 
• NEUSTÁLE SLEDUJETE VAŠE DIEŤA A UBEZPEČTE SA, ŽE JEHO ÚSTAM A NOSU 

NEBRÁNIA ŽIADNE PREKÁŽKY. 
• U PREDČASNE NARODENÝCH DEŤOCH, DEŤOCH S NIŽŠOU HMOTNOSŤOU 

A DEŤOCH SO ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI SA OHĽADOM POUŽITIA TOHTO 
PRODUKTU NAJPRV PORAĎTE S ODBORNÍKOM. 

• DAJTE POZOR NA TO, ABY DIEŤA NEMALO BRADU NA JEHO HRUDNÍKOM, 
PRETOŽE BY TO MOHLO BRÁNIŤ JEHO DÝCHANIU A VIESŤ K UDUSENIU.

DÔLEŽITÉ! DIEŤA PRIDRŽIAVAJTE JEDNOU RUKOU, AŽ POKÝM NEBUDÚ POPRUHY 
ZAISTENÉ A NAPNUTÉ. 

DÔLEŽITÉ! DIEŤA MUSÍ BYŤ NOSENÉ V POLOHE ČELOM DOZADU DOVTEDY, KÝM NEBUDE VEDIEŤ DRŽAŤ HLAVU 
VZPRIAMENÚ. TENTO NOSIČ NIE JE URČENÝ NA NOSENIE V POLOHE DIEŤAŤA SMEROM DOPREDU. 

Dôležité bezpečnostné rady a informácie:

Vaše dieťa je potrebné nosiť v polohe dieťaťa čelom dozadu dovtedy, kým sa u neho nevyvinie riadne držanie hlávky a trupu. 

V tejto polohe môžete s dieťaťom komunikovať prostredníctvom zvukov, pohľadov a dotykov a mať pritom voľné ruky.  
Všímajte si znaky nepokojnosti alebo nepohodlia dieťaťa a dieťa ihneď vyberte z nosiča, ak tieto znaky pretrvávajú. 

Pravidelne kontrolujte, či na nosiči nie sú známky opotrebovania, natrhnutia či poškodenia.  Pred každým použitím 
skontrolujte, či sú všetky pracky, úchytky a popruhy bezpečné.  Skontrolujte, či na nosiči nie sú uvoľnené švy, potrhané 
popruhy alebo látka a upínače.  Ak je nosič poškodený, ihneď ho prestaňte používať. 

Dbajte o správne umiestnenie dieťaťa do nosiča podľa pokynov výrobcu, vrátane umiestnenia nôh.  Dieťa v nosiči kontrolujte 
často.  Pravidelne odmieňajte polohu dieťaťa. 

U predčasne narodených bábätkách, bábätkách s respiračnými komplikáciami a deťoch mladších ako 4 mesiace hrozí 
najväčšie nebezpečenstvo udusenia. 

Váš pohyb a pohyb dieťaťa môžu ovplyvniť vašu rovnováhu.  Pri zohýnaní alebo nakláňaní sa dopredu či nabok dbajte na 
opatrnosť. 

Nikdy nepoužívajte mäkký nosič pri vykonávaní činností, akými sú varenie a upratovanie, manipulácia horúcich nápojov atď., 
pri ktorých sa v blízkosti nachádzajú horúce predmety alebo chemikálie.  

Pri pití horúcich nápojov pri používaní nosiča dávajte pozor, aby ste nimi neobliali dieťa. 

V tomto výrobku môže dôjsť k prehriatiu dieťaťa.  Telesnú teplotu dieťaťa kontrolujte  
dotykom ruky. 

Tento detský nosič je určený iba pre nosenie zdravými dospelými osobami. Nosič by nemal byť používaný osobou s 
akýmkoľvek zdravotným problémom, ktorý by mohol rušiť bezpečné používanie výrobku. Nosič nikdy nepoužívajte, pokiaľ 
je narušená rovnováha alebo pohyblivosť z dôvodu cvičenia, ospalosti alebo z iného zdravotného dôvodu. Tento nosič by 
nemal byť nikdy používaný, pokiaľ je nosiaca osoba pod vplyvom alkoholu alebo tíšiacich liekov alebo je nosiaca osoba 
unavená alebo v bolestiach, pretože môže byť narušená rovnováha aj reflexy. Pokiaľ by ste pocítili počas nosenia bolesti 
ramien, chrbta alebo krku, doporučujeme prerušiť nosenie a poradiť sa s kvalifikovaným zdravotným odborníkom.  

Nosič nie je vhodné používať počas ležania ani pri športových aktivitách, medzi ktoré sa napríklad radí beh, 
cyklistika, plavanie a lyžovanie. 

Mali by ste si byť vedomí zvýšeného rizika pádu dieťaťa, pokiaľ začne byť  po dobu nosenia aktivnejším.   

Tento nosič uchovávajte mimo dosah detí pokiaľ nie je používaný.  

Nikdy do nosiča nevkladajte viac než jedno dieťa. Nikdy nepoužívajte / nenoste viac než jeden nosič naraz. 

Nosič nikdy nenoste pri riadení  alebo pri jazde motorového vozidla. 

Ak používate nosič počas kojenia, dbajte na zvýšenú opatrnosť a vždy po ukončení kojenia dieťa od prsníka otočte do 
správnej bežnej polohy. 

V prípade, že nosič nepoužívate, spony aj napriek tomu zapnite. UPOZORNENIE: Pokiaľ je dieťa v nosiči, nikdy sponu 
neodopínajte. UPOZORNENIE: Nikdy nosič spolu s dieťaťom neotáčajte do polohy na chrbát.
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DŮLEŽITÉ!  
USCHOVEJTE SI POKYNY PRO 
POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. 
PŘED MONTÁŽÍ A PRVNÍM POUŽITÍM NOSÍTKA SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ 
POKYNY. 

 UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČÍ PÁDU - DĚTI MOHOU ŠIROKÝM OTVOREM PRO NOHY  
NEBO Z NOSÍTKA PROPADNOUT. 

• PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE VEŠKERÉ PŘEZKY JSOU  
BEZPEČNĚ ZAPNUTY. 

• PŘI NAKLÁNĚNÍ NEBO CHŮZI DBEJTE ZVLÁŠTNÍ OPATRNOSTI. 
• NIKDY SE NEOHÝBEJTE V PASE, ALE V KOLENOU. 
• TOTO NOSÍTKO JE URČENO POUZE PRO DĚTI OD 7 LIBER (3,2 KG) DO   

45 LIBER (20,4KG). 
• ABYSTE PŘEDEŠLI PÁDU, UJISTĚTE SE, ŽE VAŠE DÍTĚ JE V NOSÍTKU  

BEZPEČNĚ USAZENO. 
• NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ V NOSÍTKU BEZ DOZORU NEBO S NOSÍTKEM 

BABY TULA.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - DĚTI MLADŠÍ 4 MĚSÍCŮ SE MOHOU V 
TOMTO PRODUKTU UDUSIT, POKUD BUDOU MÍT TVÁŘ PEVNĚ 
PŘITISKNUTOU K VAŠEMU TĚLU. 

• NEPŘIPEVŇUJTE DÍTĚ PŘÍLIŠ PEVNĚ K VAŠEMU TĚLU. 
• PONECHTE MU PROSTOR, ABY MOHLO HÝBAT HLAVIČKOU. 
• VŽDY DBEJTE NA TO, ABY DÍTĚ MĚLO PŘED OBLIČEJEM VOLNÝ PROSTOR BEZ 

PŘEKÁŽEK. 
• NEUSTÁLE DÍTĚ KONTROLUJTE A UJISTĚTE SE, ŽE JEHO ÚSTA A NOS JSOU 

VOLNÁ. 
• U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ S NÍZKOU PORODNÍ VÁHOU A SE 

ZDRAVOTNÍMI POTÍŽEMI SE PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU PORAĎTE  
S LÉKAŘEM. 

• DBEJTE NA TO, ABY VAŠE DÍTĚ NEMĚLO BRADU OPŘENOU O HRUDNÍK, 
MOHLO BY DOJÍT KE ZHORŠENÉMU DÝCHÁNÍ A NÁSLEDNÉMU UDUŠENÍ.

DŮLEŽITÉ! DRŽTE JEDNU RUKU NA SVÉM DÍTĚTI, DOKUD NEBUDOU VŠECHNY POPRUHY ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNY A 
UPEVNĚNY. 

DŮLEŽITÉ! MIMINKO JE NUTNÉ NOSIT V POZICI NA BŘIŠE ČELEM K VÁM, DOKUD NEBUDE SCHOPNÉ UDRŽET 
HLAVIČKU VZPŘÍMENĚ.  TOTO NOSÍTKO NENÍ URČENÉ PRO NOŠENÍ DÍTĚTE V POZICI ZÁDY K VÁM. 

Důležité bezpečnostní tipy a informace:
Vaše dítě musíte nosit v pozici čelem k vám, dokud nebude schopné řádně ovládat hlavičku a trup.

V této pozici můžete s dítětem komunikovat prostřednictvím zvuků, očima, a dotýkat se ho, zatímco máte volné ruce.  
Sledujte své dítě, zda nevykazuje známky bolesti či nepohodlí a okamžitě dítě z nosítka vyndejte, pokud tento stav bude 
přetrvávat. 

Pravidelně nosítko prohlížejte, zda není opotřebené, natržené či jinak poškozené.  Před každým použitím se ujistěte, že 
všechny přezky, patentky, popruhy a tlačítka jsou bezpečně zapnuté.  Před každým použitím zkontrolujte, zda švy na nosítku 
nejsou poškozené, zda nejsou natržené popruhy či látka a nejsou poškozená poutka.  Pokud je dětské nosítko jakkoli 
poškozené, přestaňte ho používat. 

Ujistěte se, že je dítě v produktu řádně usazeno včetně správného umístění nohou podle pokynů k použití od výrobce.  Dítě 
často kontrolujte.  Dítě pravidelně přemisťujte. 

U předčasně narozených dětí, dětí s dýchacími problémy a dětí mladších 4 měsíců hrozí největší riziko udušení. 

Vaše pohyby a pohyby vašeho dítěte mohou ovlivnit vaši rovnováhu.  Při ohýbání a naklánění dopředu nebo do stran dbejte 
zvýšené opatrnosti.

Nosítko nikdy nepoužívejte při činnostech, jako je vaření a uklízení, držení horkých nápojů a při dalších činnostech, při nichž 
jste vystaveni zdroji tepla nebo chemickým látkám. 

Při pití horkých nápojů buďte opatrní, abyste při použití nosítka nepolili dítě horkým nápojem. 

Dítěti může být v tomto produktu příliš velké horko.  Dotykem ruky kontrolujte teplotu tělesného jádra dítěte. 

Toto dětké nosítko je určeno pouze pro nošení zdravými dospělými osobami. Nosítko by nemělo být používáno osobou s 
jakýmkoliv zdravotním poroblémem, který by mohl rušit bezpečné používání výrobku. Nosítko nikdy nepoužívejte, pokud 
je narušená rovnováha nebo pohyblivost z důvodu cvičení, ospalosti nebo z jiného zdravotního důvodu. Toto nosítko by 
nemělo být nikdy používáno, pokud je nosící osoba pod vlivem alkoholu nebo tišících léků nebo je-li nosící osoba unavená 
nebo v bolestech, neboť může být narušená rovnováha a reflexy. Pokud byste pocítili během nošení bolesti ramen, zad nebo 
krku, doporučujeme přerušit nošení a poradit se s kvalifikovaným zdravotním odborníkem.

Nosítko není vhodné používat v době ležení a ani k použití při sportovních aktivitách, mezi které se například řadí 
běh, cyklistika, plavání a lyžování. 

Toto nosítko uchovávejte mimo dosah dětí pokud není používáno. 

Nikdy do nosítka nevkládejte více než jedno dítě. Nikdy nepoužívejte / nenoste více než jednoho nosítko najednou.

Nosítko nikdy nenoste při řízení nebo při jízdě na motorovém vozidle. 

Používáte-li nosítko během kojení, dbejte zvýšené opatrnosti a vždy po ukončení kojení dítě od prsu odvraťte do správné 
běžné polohy. UPOZORNĚNÍ: Pokud je dítě v nosítku, nikdy sponu neodpojujte. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nosítko spolu s 
dítětem neotáčejte do polohy na záda.
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