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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
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Podrobnosti nosítka Expolore

Baby Tula Expore je ergonomické nosítko, nastavitelné, pro děti
desingované tak aby rostlo spolu s nimi - od narození až po batolecí věk

Vlastnosti produktu

Nastavitelná výška

Nastavitelná šířka

Polstrovaný polštáek pro podporu krku, lze ho nastavit ve třech polohách

 Polstrované ramenní popruhy pro optimální pohodlí

Extra polstrování v oblasti nožiček dítěte pro jeho pohodlí

Prostorná kapsa na bederním pásu

Nošení dítěte na břiše čelem k nosícímu i čelem směřující ven a na zádech

Poskytuje ergonomickou polohu nožiek ve tvaru písmene "M" 

 Vyrobeno z měkké bavlněné tkaniny

Dodáváno s odnímatelnou a nastavitelnou kapucí
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Nastavení panelu nosítka Explore

 Šířka:
Spodní část panelu nosiče, kde sedí Vaše dítě, je možné nastavit do tří poloh 
dle růstu dítěte pro zdravý ergonomický sed. Každé nastavení polohy lze 
zajistit pomocí patentů nacházejících se podél vnitřní strany bederního pásu.

Začněte nastavením základny na šírku odpovídající velikosti dítěte.

Zajistěte přední část panelu na šířku velikosti dítěte tak, že k sobě 
připnete patentky, které jsou umístěné na vnitřní straně panelu 
bederního pásu

3 3
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C C

VNITŘNÍ STRANA 
BEDERNÍHO PÁSU

patentky jsou  
umístěny pod  

pruhem pásu

1 2 3
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Nastavení

1. Nejužší nastavení

Připněte druk A do druku 1. Secure snap A to snap 1. 
Nejužší nastavení lze použít u novorozenců a kojenců s minimální 
hmotností 3,2 kg (od narození do 3 měsíců věku).

2. Střední nastavení
Připněte druk A do druku 2 a zajistěte druk B do druku 1.
Střední nastavení lze použít u dětí ve věku 3 – 9 měsíců dle jejich výšky.

3. Nejširsí nastavení
Připněte druk A do druku 3, druk B do druku 2 a druk C do druku 1.
 Nejširsí nastavení je vhodné pro vyšší děti od 9 měsíců – cca 4 let.

1

2

3



5

Pozice nošení

Správná pozice nošení - člem směřující k nosícímu

Šířka panelu by měla být stanovena individuálním pohodlím dítěte a rozpětím 
nohou. Správná ergonomická pozice je ta, kdy je dítě umístěno ve spodní 
části nostíka u bederního pásu, přičemž kolena jsou výše než zadeček - 
přirozená poloha nožiček má tvar písmene "M".

Šířku panelu dle věku dítěte volte tak, aby podporoval tvar písmene "M" v 
záhybu kolena (záhyb panelu nesmí být v místě lýtka dítěte - příliš široké 
nastavení). Pokud okraj paneluspočívá na lýtkách dítěte než pod ohybem v 
kolenou, pak je Vámi zvolená šířka příliš velká. Vždy zajistěte umístění dítěte 
v nosítku tak, aby mělo správně umístěné nožičky ve tvaru písmene "M".

Správná pozice nošení - čelem směřujícím ven 

V nosítku Explore při nošení na břiše čelem směřujícím ven je 
správné nastavení nosítka velmi důležité pro dosažení ergonomie.

Ujistěte se, že panel nosítka je vždy nastaven na největší šířku 
(strana 3), kdykoli nosíte dítě pozicí čelem ven.

Upevněte otvory na knoflíky na vnější podporu směrem ke 
spodním knoflíkům na přední straně panelu nosítka. 

Polštářek pro podporu krku by měl být vždy připnut na vnější část 
nosítka v poloze čelem směřujícím ven. 
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Nastavení

Nastavení panelu nosítka Explore 

VÝŠKA:
Panel nosítka je kromě šířky nastavitelný i do délky. V tomto případě je 
možné nosítko nastavit na 2 pozice - krátká a dlouhá.

1. Krátká pozice - zajistěte polstrovanou podpěru krku na vnější straně 
panelu pomocí druků umístěných na vnějších okrajích panelu nosítka.

2. Dlouhá pozice - zajistěte podpěru krku dovnitř ramenních popruhů 
tak, že ji připnete na krk směrem nahoru na vnitřní straně ramenních 
popruhů (viz obrázek dlouhá pozice).

3. Správná pozice: Správná výška panelu je ta, kdy je tvář dítěte vidět přes 
horní okraj panelu a okraj lemuje krk miminka (viz níže).

Krátká pozice Dlouhá pozice
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Upevnění bederního pásu

Umístěte bederní pás okolo vašeho pasu s nálepkami 
směřujícími dovnitř.

Začněte nastavením bederního pásu přirozeně okolo Vašeho 
pasu, upravte si jej směrem nahoru nebo dolů k Vašemu pohodlí. 

1

1

Utáhněte pás zatáhnutím za popruh, aby Vám v pase dobře 
držel a byl pohodlný.
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Protáhněte sponu bederního pásu gumičkou a zacvakněte.3

CLICK
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Umístění dítěte do nosítka

Chcete-li  připravit Tula Explore pro novorozence, upravte šířku 
nosítka na nejužší nastavení (viz stana 4).

Podpěra hlavy by měla být umístěna uvnitř nosítka. Pro jeho správné 
nastavení zastrčte kdyždý konec podpěrného polštářku  do vnitřních 
kapes tak, aby druky nebyly vidět.

*Novorozenci by se měli nosit pouze vepředu na břiše čelem k nosícímu.
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Vnitřní strana nosítka

Pohled zepředu
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Když nosíte novorozence od 0-2 měsíců, nezapomeňte nastavit nosítko na 
správnou pozici před vložením miminka do nosítka. Prostudujte si prosím odkaz 
"Umístění dítěte do nosítka" pro správné nastavení nosítka. Při nošení dítěte 
čelem k nosícímu by podpora stehna měla být vždy zapnuta na knoflík úplně 
nahoře  na vnějším panelu.

Nošení na břiše - čelem k nosícímu

Umístěte bederní pás tak,aby byl jeho panel vycentrován v pase.

Noste dítě tak, aby nožičky byly umístěny na Vašem těle a jejich 
přirozená poloha měla tvar písmene "M".

Jednou rukou držte dítě a pomocí druhé ruky upravte panel na 
zádech dítěte.

Zatímco držíte jednou rukou dítě, druhou ruku protáhněte 
ramenními popruhy.

Vyměnte ruce a druhou ruku protáhněte do druhého popruhu, 
dokud nemáte oba ramenní popruhy na sobě, dbejte však na to, že 
stále musíte dítě držet.

Zaklapněte sponu ramenního popruhu tak, že ji přidržíte za krkem a 
zaklapněte sponu k sobě zacvaknutím. Sponu přizpůsobte pro dle 
Vašeho pohodlí utažením nebo uvolněním popruhu u spony.

Nastavte si každy ramenní popruh tak, že zatáhnete dopředu 
popruhem pod paží, aby utažení bylo pohodlné.
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...Pokračujte nastavením jednoho ramenního popruhu po druhém, 
dokud se Vy i Vaše dítě nebudete cítit pohodlně. Panel by měl být 
pohodlný i pro Vaše dítě a sloužit jako podpora trupu.

Ujistěte se, že zadeček dítěte je usazen hluboko v panelu přesně nad 
bederním pásem tak, že jemně zatlačíte na lýtko děťátka. Dítě by 
mělo sedět v tvaru písmene "M".

Jak sundat nosítko

Chcete-li dítě vyjmout z nosítka, uvolněte popruhy pod paží. 
Neodepínejte bederní pás, dokud zcela nevyjmete miminko z nosítka

Zvedněte jeden ramenní popruh a posuňte sponu ramenního 
popruhu nahoru směrem k zadní části krku. Odepněte sponu 
ramenního popruhu jednou rukou, druhou přidržujte dítě. 

Odstraňte ramenní popruhy jeden po druhém, přičemž vždy 
přidržujte jednou rukou dítě. 
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3.2 kg
0+ let

20.4 kg
4 roky
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CLICK

potřebujete 
poradit se
správným 
nastavením?

Naštivne náš kanál YouTube 
NEBO si pusťe video nastavení 
s týmem Tula na babytula.com 
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Nošení na břiše – čelem směřujícím ven

6.4 kg
5 měsíců

10 kg
12 měsíců

6

Umístět bedern pás tak, aby byl jeho panel vycentrován v pase.

Držt dítě na hrudi člem ven. Ujistěte se, že jistíte jeho stehna. Jednou 
rukou držte dítě a pomocí druhé ruky upravte panel na hrudi dítěte. 
Podpora hlavičky by měla být pod bradou dítěte. Nezapomeňte, že 
podpora hlavičky musí vždy směřovat ven, když je dítě v pozici člem 
směřujícím ven. 

Zatímco držíte jednou rukou dítě, druhou ruku protáhněte popruhy. 

Vyměňte ruce a druhou ruku protáhněte do druhého popruhu, , 
doku nemáte oba popruhy na sobě, nezapomínejte stále přidržovat 
dítě.

Zaklapněte sponu ramenního poruhu tak, že ji přidržíte za krkem a 
zaklapnete k sobě cvaknutím. Přizpůsobte si ji pro Vaše pohodlí 
utažením nebo uvolněním poruhu u spony ramenního popruhu.

Nastavte si každý ramenní popruh tak, že zatáhnete dopředu 
popruhem pod paží, aby Vám bylo utažení pohodlné.
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...Pokračujte nastavením jednoho ramenního popruhu po druhém, 
dokud se vy i Vaše díte nebudete cítit pohodlně. Ramena dítěte by 
měla být umístěna mezi popruhem pod paží  a ramenními popruhy. , 
tak aby se dítě mohlo volně pohybovat.

Ujistěte se, že je dítě pohodlně usazeno, natočením jeho 
pánve dopředu a vytáhnutím sedátka pod stehna.

 Jak sundat nosítko 
Chcete-li dítě vyjmout z nosítka, uvolněte popruhy pod paží. 
Neodepínejte bederní pás, dokud zcela dítě nevyjmete z nosítka. 

Zvedněte jeden ramenní popruh a posuňte sponu ramenního 
popruhu nahoru směrem k zadní části krku. Odcvakněte sponu 
ramenního popruhu jednou rukou, druhou neustále přidržujte dítě.

Odstraňte ramenní popruhy jeden po druhém, přičemž vždy 
jednou rukou přidržujte dítě.
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VAROVÁNÍ: Nenechávejte v pozici čelem směřujícím ven dítě 
spát. Obličej dítěte musí být vždy čelem k Vám, dokud dítě samo 
nedrží hlavičku.
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Nezapomeňte!
Sledujte nás na sociálních sítích, 
abyste měli přehled, coje u Tuly 

nového
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Noste své dítě na zádech pouze v případě, že má silnou a stabilní hlavičku, 
krk i trup je schopné sedět bez pomoci. Při nošení na zádech je třeba 
přizpůsobit výšku panule u prostřední nebo nejširší nastavení nosítka. 
Nosítko Explore není určeno pro nošení na zádech na nejužší nastavení 
šířky. Poproste někoho, kdo Vám pomůže dítě do této pozice nastavit, 
dokud si nebudete sami z cela jisti. Podpoa stehen dítěte by měla být vždy 
zapnuta na knoflík na horní straně vnějšího panelu, když nosíte dítě na 
zádech.

Nošení na zádech

1 8.2 kg
6 měsíců

 20.4 kg
4 roky

VAROVÁNÍ: Nenoste své dítě na zádech, dokud nemá 
správně vyvinutý krk, hlavičku i trup.

Umístěte bederní pás tak, aby byl panel vycentrován na Vašich 
zádech.

Vložte rameno do jednoho ramenního popruhu. 

Uístěte své dítě na opačný bok. 

Volnou rukou, na které nemáte ramenní popruh, přesuňte dítě z 
boku do nosítka, přičemž jej rukou, na které nemáte ramení popruh, 
přidržujte. Naklánějte se lehce dopředu tak, aby váha dítěte spočívala 
na Vašich zádech.

Vysuňte panel nosítka nahoru přes zádaa dítěte a vsuňte volnou 
ruku do druhého pruhu jako byste si oblékali ramenní popruh na 
záda a stále urdržujte mírné naklonění dopředu.

Zacvakněte k sobě ramenní popruhy před hrudníkem a 
přizpůsobte je Vašemu pohodlí.
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Ujistěte se, že dítě je usazeno hluboko v panelu těsně nad bederním 
pásem tak, že stojíte rovně a vytahujete ramenní popruhy směrem 
nahoru, zatímco opatrně poskakujete a posunujete tak dítě do 
nosítka, aby se horní část panelu přesunula výše, než jsou záda dítěte.

Přizpůsobte nosítko dítěti, aby se cítilo pohodlně, bylo blísko Vás 
tak, že vytáhnete nastavitelné popruhy pod ramenem, aby se 
pohodlně připevnily kolem otvorů pro nohy a podporovaly trup 
dítěte.
Opatrně zatlačte na lýtka dítěte tak, aby jeho nožičky zůstaly v 
poloze "M" (viz strana 3).

Jak sundat nosítko

Chcete-li dítě výjmout z nosítka, lehce se nakloňte dopředu a 
uvolněte popruhy pod paží. Odcvakněte sponu ramenního popruhu 
jednou rukou a druhou rukou jistěte dítě.

Sundejte ramenní popruhy jeden po druhém , zatímco vždy jednou 
rukou držíte dítě a přesuňte díte z zad k boku.
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Každé nosítko Tula Explore je dodáváno s odnímatelnou kapucí.

Nastavení kapuce

Nasaďte kapuci na nosítko upevněním její spodní části na druky na 
vnitřní straně nosítka. Pro zajištění pozice "nahoře" připněte popruhy 
kapuce na horní část  ramenního popruhu.

Primární použití kapuce je pro podporu hlavy staršího dítěte v případě, 
že usne při nošení na zádech. Buďte prosím opatrní při používání 
kapuce s menšími dětmi.

Pokud se rozhodnete použít kapuci k ochraně před sluncem u 
menšího dítěte při nošení na břiše nebo pro diskrétnost při krmení, 
připněte prosím kapuci pouze na jednu stranu a druhou stranu 
nechte dolů s tím, že tvář dítěte zůstane viditelná. Ujistěte se, že 
kapuce zcela nezakrývá obličej dítěte, aby byl zajištěn přívod 
čerstvého vzduchu a dítě mohlo volně dýchat. Vždy dítě pravidelně 
kontrolujte. 

1
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omezení záruky

smlouva o omezené záruce

Baby Tula poskytuje omezenou záruku na své produkty na vady materiálu a 
zpracování.  Stojíme za všemi našimi produkty, a proto Baby Tula produkt, 
který je vadný,  opravíme nebo bezplatně  vyměníme během prvního roku 
po zakoupení. 

odmítnutí odpovědnosti

Baby Tula používá vysoce kvalitní barviva, aby zajistila co nejvyšší 
zachování barvy produktu. Vždy existuje možnost, že barvy budou 
strácet odstín při praní. Baby Tula nemůže nést zodpovědnost za 
vybledlé barvy z důvodu praní. 

V případě potřeby kontaktujte zákaznický servis Baby Tula.

Všechna nosítka, včetně nosítek Explore, Half Buckle, Free-to-Grow, 
Tula Baby/Toddler, Woven Wraps, Ring Slings, a Wrap Conversion mají 
omezenou jednoletou záruku na vady při výrobě.
Ve vzácném případě, kdy se jedná o výrobní problém nebo vadu, 
budeme vámi spolupracovat na tom, aby vám byla poskytnuta náhrada, 
oprava nebo výměna. Naše produkty jsou ručně vyráběné a mohou mít 
nepatrné odchylky, které neovlivňují jejich funkčnost nebo bezpečnost. 
Normální opotřebení, vyblednutí tkaniny, menší rozdíly v rozměrech, 
běžné/normální zábalové nuby nebo vady a druhy šití nejsou považovány
za chyby při výrobě a nejsou zahrnuty do omezené záruky. Nejsme 
zodpovědní za zajištění záruky v případě, že byl výrobek jakkoli pozměnen. 
Termín "pozměněn" je definován jako včetně, bez omezení, barvení, 
malování, vyšívání a přidávání tkanin nebo jakékoliv odstranění po 
zakoupení. Nezodpovídáme ani za záruku položky, která byla zakoupena z 
druhé ruky. Doklad o koupi (účtenka) je požadován pro všechna vrácení 
nebo výměny.

V případě záruky se obraťte na zákaznický servis:
EU: help@babytula.eu
Všechny ostatní dotazy: help@babytula.com

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo 
jiným způsobem použití nosítka, které není v souladu s uvedenými pokyny 
v této příručce. Záruka se nevztahuje na žádné nosítko, které bylo jakkoli 
modifikováno z původní konstrukce. Rozdílná nebo dodatečná práva 
mohou existovat v zákonech kupujícího. 
V rozsahu, v němž existují rozdílná nebo dodatečná záruční práva podle 
zákonů kupujícího, platí tyto záruky a mohou být navíc v rámci záručních 
práv.

praní & péče
Perte v pračce za studena. Nebělte. Sušte na vzduchu. Nežehlete. 
Nečistěte chemicky

30
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DŮLEŽITÉ! POKYNY USCHOVEJTE PRO 
BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ A POUŽITÍ.

 UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ 
NEBEZPEČÍ PÁDU – Malé dítě může propadnout skrz široký otvor pro nožky nebo 
vypadnout z nosítka ven.
• Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechna zapínání bezpečně zapnuta.
• Kráčejte a sklánějte se opatrně.
• Nikdy neohýbejte záda; doporučujeme vám podřepnout si.
• NEPOUŽÍVEJTE pro děti s hmotností nižší než 3,2 kg.
• Toto nosítko je vhodné pouze pro děti od 3,2 do 20,4 kg.
• Abyste zabránili nebezpečí pádu, ujistěte se, že vaše dítě bezpečně v nostíku sedí.
• Dokud dítě neudrží samo hlavu vzhůru, musí být pořád nasměrováno obličejem k vám.
• NEDOVOLTE, aby dítě spalo v přední poloze nošení směřující ven.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – U TOHOTO VÝROBKU HROZÍ U DĚTÍ DO 4 MĚSÍCŮ RIZIKO 
UDUŠENÍ, POKUD JE JEJICH OBLIČEJ PŘITLAČEN PŘÍLIŠ TĚSNĚ K VAŠEMU 
TĚLU.
• Neupevňujte dítě k vašemu tělu příliš těsně.
• Vytvořte dítěti prostor pro volný pohyb hlavy.
• Dbejte na to, aby po celou dobu nošení neměl obličej dítěte jakoukoli překážku.
UPOZORNĚNÍ:
• Neustále své dítě pozorujte a zajistěte, aby při používání tohoto výrobku jeho ústa a nos nebyly ničím zahrazeny.
• Před použitím doporučujeme: u dětí narozených předčasně, s nízkou porodní váhou a u dětí s horším zdravotním 

stavem nejprve vyhledat radu od lékaře.
• Zajistěte, aby brada dítěte nespočívala na jeho hrudi, neboť tato poloha může omezit jeho dýchání, což by mohlo 

vést k udušení.
• Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna jak vaším pohybem, tak i pohybem dítěte.
• Buďte opatrní při ohýbání a sklánění dopředu nebo do stran.
• Nedovolte, aby dítě vkládalo své prsty do otvoru spony.
• Nikdy nenechávejte dítě v nosítku Tula Explore nebo v jeho blízkosti bez dozoru.
• Toto nosítko není vhodné k použití během sportovních aktivit, např. běh, cyklistika, plavání a lyžování.
• Poraďte se s lékařem, pokud máte obavy ohledně používání tohoto výrobku.
• Zajistěte, aby vaše dítě bylo v nosítkách bezpečně umístěné a jeho hlava byla dostatečně podepřena.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ NOSÍTEK TULA S POLO-PŘEZKOU:
Před sestavením a použitím tohoto měkkého nosítka si přečtěte všechny pokyny k jeho použití. Před použitím si vyzkoušejte nošení nosítek samostatně.
Nikdy tento produkt nepoužívejte, je-li narušena rovnováha či mobilita v důsledku cvičení, ospalosti nebo zdravotního stavu. Nikdy tento produkt 
nepoužívejte při činnostech jako např. vaření a úklid, které předpokládají vystavení zdrojům tepla nebo chemikáliím. Nikdy nenoste měkké nosítko při 
řízení motorového vozidla nebo během jízdy v něm. Buďte opatrní při pití horkých nápojů, aby nedošlo k jeho rozlití na dítě při použití nosítka. Nikdy 
rozepínejte opasek, když je dítě v nosítku. Uvědomte si, že jak se dítě stává aktivnější, hrozí mu větší nebezpečí pádu z nosítek. V dětském nosítku noste 
pouze jen jedno dítě.
Brada dítěte nesmí NIKDY spočívat na hrudi dítěte, neboť se tak částečně blokují jeho dýchací cesty. Pod bradou dítěte by vždy měl být volný prostor 
alespoň na dva prsty. Osoba nesoucí nosítko se musí VŽDY ujistit, že dýchací cesty dítěte jsou volné a že dítě dýchá normálně za všech okolností. 
Předčasně narozené děti, děti trpící dýchacími potížemi a děti mladší než 4 měsíce jsou nejvíce vystaveny riziku udušení. Zajistěte správné umístění 
dítěte do nosítka včetně jeho nožiček. Polohu dítěte je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že dítě je správně a pohodlně v nosítkách usazeno, 
řádně uprostřed, s nataženýma nohama, hlavou ve vzpřímené poloze a tak, aby nesklouzávalo dolů nebo ke straně. Jakmile je dítě umístěné v nosítku, 
je nutné pravidelně kontrolovat jeho ruce, nohy a chodidla, zda nejsou nosítkem někde příliš sevřeny či přiškrceny. Nosítko je třeba nosit tak, aby se 
dítě mohlo pohybovat hlavou a bez přitisknutí tváře na vaše tělo. Při používání kapucky prosím zajistěte, aby kapucka úplně NEZAKRÝVALA tvář dítěte 
a pravidelně své dítě kontrolujte. Ujistěte se, že existuje dostatek volného prostoru pro průchod vzduchu. Zajistěte, aby se prsty dítěte nezachytily do 
otvoru nebo mezery spony, neboť by se mohlo zranit. Vždy upevněte spony správně, když se nosítko nepoužívá. Když nosítko nepoužíváte, udržujte jej z 
dosahu dětí. Když je dítě v poloze směřující dovnitř, jeho obličej by měl být v blízkosti obličeje osoby, která ho nosí.
Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny spony, patentky, popruhy a seřizovací prvky bezpečné. Pravidelně kontrolujte nosítko, zda není 
opotřebené a poškozené. Nikdy nosítka nepoužívejte, pokud jsou jakkoliv poškozena. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou švy popraskané, 
popruhy či tkanina natržené a upínací spony poškozené. Během používání pravidelně kontrolujte popruhy a spony, zda jsou správně napnuté a 
nastavené.
Neměňte polohu nosítek, pokud v něm nesete dítě. Dříve než změníte polohu nosítka, vyndejte dítě ven. Abyste předešli úrazům, až se budete učit 
vkládat dítě do nosítka, dělejte to nad postelí anebo jiným měkkým povrchem a za pomoci druhé dospělé osoby. Kdykoli je to možné, noste a svlékejte 
nosítko v blízkosti bezpečného povrchu pro dítě a na bezpečném místě. Věnujte zvláštní pozornost tomu, když dítě nosíte v zadní poloze. U menších dětí 
nebo u dospělých s krátkým trupem noste pás nosítka výše na těle, aby hlava dítěte byla umístěna dostatečně blízko k políbení, když je v přední poloze 
nošení. V případě osob s delším trupem doporučujeme nosit bederní pás výše, na úrovni pupku.
Nosítko se nesmí použít, dokud se uživatel neseznámí s pokyny a bezpečnostními prvky tak, aby jim porozuměl a byl si jistý, jak nosítko zodpovědně a 
náležitě používat. Nosítko je určeno pouze pro používání zdravými dospělými osobami. Všeobecně platí, že zdravý člověk by měl být schopen unést 20 % 
své vlastní váhy v tradičním ruksaku. Nosítko nesmí používat osoby se zdravotními problémy, které by mohly ovlivnit bezpečné používání výrobku. Pokud 
se během používání nosítka dostaví zdravotní potíže v oblasti ramene, zad nebo krku, přestaňte nosítko používat a vyhledejte odborného lékaře. Pokud 
dítě projeví po určité době nošení známky nepohodlí, přerušte používání nosítka a počkejte, dokud nebude možné dítě opět nést bez projevů nepohodlí. 
Vždy kontrolujte pohodlí dítěte a změny teploty.
V případě potřeby se obraťte na zástupce zákaznické služby. Pro instruktážní video a další tipy prosím navštivte www.
babytula.com/pages/product-instructions
Odkazy na věk dítěte dle měsíce jsou pouze obecná vodítka a vývoj každého dítěte je jiný. Ověřujte prosím, že vaše 
dítě splňuje specifické požadavky pro použití. Navíc nosítka nepoužívejte u dětí, jejichž hmotnost je menší než 3,2 kg a 
jejichž výška je menší než 50,8 cm.
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DÔLEŽITÉ! POKYNY USCHOVAJTE PRE 
BUDÚCE NAHLIADNUTIE A POUŽITIE.

 UPOZORNENIE: NEBEZPEČIE PÁDU A UDUSENIE
NEBEZPEČIE PÁDU – Malé dieťa môže prepadnúť cez široký otvor na nohy alebo 
vypadnúť z nosiča von.
• Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky zapínania bezpečne zapnuté.
• Kráčajte a skláňajte sa opatrne.
• Nikdy neohýbajte chrbát; doporučujeme vám predkloniť sa do podrepu.
• NEPOUŽÍVAJTE pre deti s hmotnosťou menšou ako 3,2 kg.
• Tento nosič používajte len u detičiek s hmotnosťou 3,2 kg až 20,4 kg.
• Aby ste zabránili nebezpečiu pádu, uistite sa, že vaše dieťa bezpečne v nosiči sedí.
• Do doby, než dieťa dokáže samo udržať hlavu hore, musí byť neustále otočené tvárou 

k vám.
• NEDOPUSŤTE, aby dieťa zaspalo v polohe vpredu s tvárou dopredu.
NEBEZPEČIE UDUSENIU – U TOHOTO VÝROBKU HROZÍ U DETÍ DO 4 MESIACOV 
RIZIKO UDUSENIA, POKÝM JE ICH TVÁR PRITLAČENÁ PRÍLIŠ TESNE K VÁŠMU 
TELU.
• Neupevňujte dieťa k vášmu telu príliš tesne.
• Vytvorte dieťaťu priestor pre voľný pohyb hlavy.
• Dbajte na to, aby po celú dobu nosenia nemala tvár dieťaťa akúkoľvek prekážku.
UPOZORNENIE:
• Neustále svoje dieťa pozorujte a zaistite, aby používaní tohto výrobku jeho ústa a nos neboli ničím obmedzované.
• Pred použitím doporučujeme: u detí narodených predčasne, s nízkou pôrodnou váhou a u detí s horším zdravotným 

stavom najskôr vyhladať radu od lekára.
• Zabezpečte, aby brada dieťaťa nespočívala na jeho hrudi,pretože táto poloha môže obmedziť jeho dýchanie, čo by 

mohlo viesť k uduseniu.
• Vaša rovnováha môže byť nepriaznivo ovplyvnená ako vašim pohybom, tak i pohybom dieťaťa.
• Buďte opatrní pri ohýbaní a skláňaní dopredu alebo do strán.
• Nedovoľte, aby dieťa vkladalo svoje prsty do otvoru spony.
• Nikdy nenechávajte dieťa v nosiči Tula Explore alebo v jeho blízkosti bez dozoru.
• Tento nosič nie je vhodný na používanie pri športových činnostiach, napr. pri behu, cyklistike, plávaní, alebo 

lyžovaní.
• Ak máte obavy týkajúce sa použitia tohto výrobku, poraďte sa s lekárom.

• Skontrolujte, či vaše dieťa bezpečne sedí v nosiči a jeho hlava je dostatočne podopretá.

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI POUŽÍVANÍ KOMBINOVANÉHO NOSIČA TULA:
Pred zostavením a použitím mäkkého nosiča si prečítajte všetky pokyny. Pred použitím si vyskúšajte nasadenie nosiča.
Ak je vaša rovnováha alebo mobilita zhoršená v dôsledku cvičenia, ospalosti alebo zdravotného stavu, tento produkt v žiadnom prípade nepoužívajte. 
Tento produkt nepoužívajte pri činnostiach ako varenie a upratovanie, kde by mohol byť vystavený vplyvu tepla alebo chemikálií. Nikdy nenoste mäkký 
nosič pri riadení motorového vozidla alebo počas jazdy v ňom. Buďte opatrní pri pití horúcich nápojov, aby nedošlo k jeho rozliatiu na dieťa pri použití 
nosiča. Nikdy nerozopínajte opasok, keď je dieťa v nosiči. Uvedomte si, že ako sa dieťa stává aktvnejšie, hrozí mu väčšie nebezpečie pádu z nosiča. V 
detskom nosiči noste iba jedno dieťa.
Brada dieťaťa nesmie NIKDY spočívať na hrudníku dieťaťa, pretože tým čiastočne dochádza k blokovaniu dýchacích ciest dieťaťa. Pod bradou bábätka 
musí byť vždy medzera veľkosti aspoň dvoch prstov. Používateľ si musí byť istý, že dieťa má VŽDY voľné dýchacie cesty a VŽDY dýcha normálne. 
Predčasne narodené deti, deti trpiace dýchacími ťažkosťami a deti mladšie než 4 mesiace sú najviac vystavené riziku uduseniu. Zabezpečte správne 
umiestnenie dieťaťa do nosiče vrátane jeho nožiček. Polohu dieťaťa je potrebné pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že dieťa je pohodlne a správne 
v nosiči usadené, riadne uprostred, s natiahnutými nohami, hlavou v vzpriamenej polohe a tak, aby nekĺzalo dole alebo do strany. Akonáhle je dieťa 
umiestnené v nosiči, je nutné pravidelne kontrolovať jeho ruky,nohy a chodidlá, či niesú nosičom niekde príliš zovreté či priškrtené. Nosič jepotrebné nosiť 
tak, aby sa dieťa mohlo pohybovať hlavou a bez pritisknutiu tváre na vaše telo. Pri používání kapucne prosím zaistite, aby kapucňa úplne NEZAKRÝVALA 
tvár dieťaťa a pravidelne svoje dieťa kontrolujte. Uistite sa, že existuje dostatok voľného priestoru pre priechod vzduchu. Zaistite, aby sa prsty 
dieťaťa nezachytili do otvoru alebo do medzery spony, pretože by se mohlo zraniť. Vždy upevnite spony správne, keď sa nosič nepoužívá. Keď nosič 
nepoužíváte, udržujte ho z dosahu detí. V polohe tvárou smerom k používateľovi sa tvár dieťaťa musí nachádzať v blízkosti tváre používateľa.
Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky spony, patentky, popruhy a nastavovacie prvky bezpečné. Pravidelne kontrolujte nosič, či nie je 
opotrebovaný a poškodený. Ak je nosič nejakým spôsobom poškodený, nepoužívajte ho. Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú švy a popruhy 
popraskané, či nie je tkanina natrhnutá a upínacie spony, či nie sú poškodené. Počas používania pravidelne kontrolujte popruhy a spony, či sú správne 
napnuté a nastavené.
Nemeňte polohu nosiča, pokiaľ v ňom nesiete dieťa. Pred zmenou polohy nosiča vyberte dieťa z nosiča. Aby ste predišli poraneniu, keď sa budete učiť 
vkladať bábätko do nosiča, robte to nad posteľou alebo iným mäkkým povrchom a za pomoci druhej dospelej osoby. Kedykoľvek je to možné, noste 
a vyzliekajte nosič v blízkosti bezpečného povrchu pre dieťa a na bezpečnom mieste. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, keď dieťa nosíte v polohe na 
chrbte. U menších detí alebo u dospelých s krátkym trupom noste pás nosiča vyššie na tele, aby hlava dieťaťa bola umiestnená dostatočne blízko k 
pobozkaniu, keď je v prednej polohe nosenia. V prípade osôb s dlhším trupom odporúčame nosiť driekový pás vyššie, vo výške pupka.
Nosič sa nesmie použiť, kým sa používateľ neoboznámi s pokynmi a bezpečnostnými prvkami tak , aby im porozumel a bol si istý, ako nosič zodpovedne 
a náležite používať. Nosič je určený len pre používanie zdravými dospelými osobami. Všeobecne platí, že zdravý človek by mal byť schopný uniesť 20 
% svojej vlastnej váhy v tradičnom ruksaku. Nosič nesmú používať osoby so zdravotnými problémami, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečné používanie 
výrobku. Ak sa u používateľa vyskytnú problémy s plecami, chrbtom alebo krkom, prestaňte nosič používať a poraďte sa s kvalifikovaným zdravotníckym 
pracovníkom. Ak dieťa prejaví po určitej dobe nosenia známky nepohodlia, prerušte používanie nosiča a počkajte, kým nebude možné dieťa opäť niesť 
bez prejavov nepohodlia. Vždy kontrolujte zmeny pohodlia a teploty dieťaťa.
V prípade potreby kontaktujte zástupcu zákazníckeho servisu. Video s pokynmi a ďalšími radami nájdete na stránke 
www.babytula.com/pages/product-instructions
Odkazy na vek dieťaťa podľa mesiaca sú iba všeobecné informácie a vývoj každého dieťaťa je iný. Skontrolujte, či 
vaše dieťa spĺňa špecifické požiadavky na používanie nosiča. Naviac nosiče nepoužívajte u detí , ktorých hmotnosť je 
menšia ako 3,2 kg a ich výška je menšia než 50,8 cm.
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