1.

Návod na použitie nosičov Patapum nosenie vpredu.

obr.1.
Nosič si pripnite okolo pása a pevne utiahnite.

obr.3.
Dvihnite zadnú časť nosiča, dieťa zatiaľ
pridržujte druhou rukou.

obr. 2.
Zdvihnite dieťa a priložte si ho na telo.

obr. 4.
Nasaďte si jeden popruh a vystriedajte ruky.

obr. 6.

obr.5.
Nasaďte si druhý popruh. Zapnite si pracku
vzadu.

Podľa potreby nastavte popruhy.

Návod na použitie nosiča PATAPUM
Nosič Patapum Baby Carrier je vyrobený pre deti od 5 mesiacov a staršie, až do dosiahnutia
hmotnosti 18 kg.
Nosič Patapum Toddler Carrier je vyrobený pre staršie deti, až do dosiahnutia hmotnosti 28 kg.
Nepoužívajte ho pre mladšie deti, nemajú ešte dostatočne pevné svaly krku, preto pre ne nie je
vhodný.
Pri nosení dieťaťa vzadu (na chrbte) dieťa musí vedieť samo sedieť.
Ak nepoužívate kryt na hlavičku, je nutné ho odopnúť, pretože jeho šnúrky sa môžu zachytiť o
krk dieťatka a spôsobiť udusenie.
Dieťa v nosiči má byť vždy tvárou k rodičovi.
Nosič nepoužívajte v aute.
Počas nosenia kontrolujte dieťa - jeho pohodlie, či nie je veľmi pevne stiahnuté, či mu nie je
horúco.
Buďte opatrní pri skláňaní - radšej urobte drep, tak aby nožičky dieťaťa boli stále nad podložkou.
Veľmi malé deti by mohli vypadnúť cez otvor na nohy.
Pred použitím skontrolujte všetky pásy a pracky.
Pred prvým použitím odporúčame vyprať.
Ošetrovanie - prať pri 30o,, žehliť pri strednej teplote, nesušiť v sušičke, nebieliť.
Pred prvým použitím odporúčame nosič vyprať.
Prosím, tieto informácie si uschovajte.

Návod na použitie nosičov Patapum nosenie vzadu.

obr. 1
Nosič si pripevnite na bok.

obr. 3

obr. 2
Dieťa posaďte tvárou k sebe do nosiča a pomaly
posuňte na chrbát, pričom sa mierne predkloňte.

obr. 4

Nasaďte si popruh, dieťa zatiaľ pridržujte druhou Vystriedajte ruky a nasaďte si druhý popruh.
rukou.

obr. 5

obr. 6

Skontrolujte polohu dieťaťa a zapnite si sponu na Podľa potreby nastavte dĺžku popruhov.
prsiach.

Návod na použitie nosiča PATAPUM
Nosič Patapum Baby Carrier je vyrobený pre deti od 5 mesiacov a staršie, až do dosiahnutia
hmotnosti 18 kg.
Nosič Patapum Toddler Carrier je vyrobený pre staršie deti, až do dosiahnutia hmotnosti 28 kg.
Nepoužívajte ho pre mladšie deti, nemajú ešte dostatočne pevné svaly krku, preto pre ne nie je
vhodný.
Pri nosení dieťaťa vzadu (na chrbte) dieťa musí vedieť samo sedieť.
Ak nepoužívate kryt na hlavičku, je nutné ho odopnúť, pretože jeho šnúrky sa môžu zachytiť o
krk dieťatka a spôsobiť udusenie.
Dieťa v nosiči má byť vždy tvárou k rodičovi.
Nosič nepoužívajte v aute.
Počas nosenia kontrolujte dieťa - jeho pohodlie, či nie je veľmi pevne stiahnuté, či mu nie je
horúco.
Buďte opatrní pri skláňaní - radšej urobte drep, tak aby nožičky dieťaťa boli stále nad podložkou.
Veľmi malé deti by mohli vypadnúť cez otvor na nohy.
Pred použitím skontrolujte všetky pásy a pracky.
Pred prvým použitím odporúčame vyprať.
Ošetrovanie - prať pri 30o,, žehliť pri strednej teplote, nesušiť v sušičke, nebieliť.
Pred prvým použitím odporúčame nosič vyprať.
Prosím, tieto informácie si uschovajte.

