
Návod k použití ergonomického
nosítka                    Mini s klasickými
popruhy

Nosič je určen pro nošení dětí od narození do 1,5 roku
(Přibližně od 3 kg v závislosti na velikosti dítěte)



1.

2.

Před použitím je potřebné ergonomické 

nosítko nastavit podle velikosti dítěte. 

Šířku mezi nožkama nastavíte pomocí 

šátkových vymezovacích pásků. Vyme-

zovací pásky stáhněte tak, aby mělo 

dítě látku nosítka od kolene po koleno. 

Čím menší dítě, tím víc stáhněte pásky  

a zmenšete tak šířku. Pásky následně 

zavažte na uzel.

Výšku opěrky pro záda nastavíte pomo-

cí popruhů. Popruhy stáhněte tak, aby 

dítě mělo horní část zádové opěrky asi 

v polovině hlavičky. Pro miminka, která 

ještě samy nedokážou udržet hlavičku, je 

potřebné zajistit jim hlavičku kapucí. Ka-

puce se zajišťuje pomocí gumiček umís-

těných pod ní. 



3.

4.

Bederní pás umísťujete podle velikosti 

dítěte. Čím je dítě menší, tím výše si při-

pevněte pás. Například u tříměsíčního 

miminka je to v nejužším místě pasu. 

Sponu bederního pásu převlečte skrz 

pojistnou gumičku a důkladně ji zacvak-

něte. Popruh silně zatáhněte tak, aby 

bederní pás pevně držel na svém místě.



5.

6.

Pokud Vaše dítě neumí držet hlavičku 

samo, přibližně do 8 týdnů, dopuručuje-

me přepnout přezky do vyšší polohy na 

bok nosítka. 

Spony na bederním pásu si můžete jed-

noduše odejmout a odložiť pro použití  

s dalším dítětem.

Trojzubec přezky bederního pásu provle-

čeme přez istící gumičku a důkladne za-

cvakneme do druhé části přezky. Popruh 

silně zatáhneme tak, aby nám bederní 

pás pevně držel na určeném místě.



7.

8.

Dítě umístěte na bederní pás, jemně mu 

roztáhněte nožičky a bederní pás vtlač-

te mezi sebe a dítě. Tím docílíte lepšího 

podsazení. Na ramena umístěte ramenní 

popruhy. 

Na zádech zapněte bezpečnostní spo-

nu, která slouží na to, aby se popruhy 

nerozcházely.



9.

10.

Přečnívající nepotřebné části popruhů 

srolujte a zajistěte gumičkou tak, aby 

nepřekážely. 

Pokud je dítě v nosítku umístěno správ-

ně, měli by jste být schopní políbit ho na 

hlavičku.



EU standard

Bezpečnostní upozornění:

Návod k údržbě:

Nosítko vyhovuje sledovaným normativním a legislativním bezpečnostním požadavkům podle normy 

EN13209-2:2016 a ASTM F2236-14. Materiál splňuje zdravotní nezávadnost podle certifikátu OEKO-TEX 

Standard 100 a je určeno pro děti a batolata od 3 kg do max. 20 kg.

Pro praní použijte šetrný prací prostředek. Před praním zapněte všechny spony.

Materiál: 100% bavlna

1. Přečtete si štítek „UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ PÁDU a NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ“ na vnitřní straně bederního 

pásu. 

2. Vaše rovnováha může být ovlivněna vašim pohybem a pohybem dítěte.

3. Buďte opatrní při ohýbání a sklánění se. Shýbejte se v kolenou.

4. Nosítko není určeno pro používání při sportovních aktivitách.

5. Před každým použitím zkontrolujte stav celého nosítka a funkčnost všech spon.

6. Ujistěte se, že spona bederního pásu je zapnuta a bezpečně drží. Při správném zapínání budete 

slyšet cvaknutí.

7. Pro uvolnění spony stlačte obě její strany současně.

8. Nikdy nerozepínejte sponu bederního pásu, pokud je dítě v nosítku.

9. Při nandávaní a sundávání dítěte z nosítka dítě vždy jistěte jednou rukou!

10. Vždy zkontrolujte, zda má dítě v nosítku volné dýchací cesty a dostatek prostoru pro přísun vzduchu. 

Ústa dítěte by neměla být nikdy zakrytá.

11. Nechte prostor pro pohyb hlavičky dítěte.

12. Noste dítě jen tváří k sobě! Nosítko není určeno pro nošení dětí tváří směrem ven od nosícího.

13. Udržujte obličej dítěte vždy bez překážek.

14. Nepřipoutávejte dítě příliš pevně na své tělo.

15. Dbejte na správné nastavení nosítka. Při nesprávném nastavení může dítě propadnout skrz otvor 

na nohy, nebo nosítko.

16. Nosítko není určené pro použití v autě. Používejte autosedačku.

17. Nosítko nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo léků.

18. Nosítko by neměli používat osoby, které mají problémy se svaly, páteří, nohami nebo jiné fyzické 

problémy, které mohou narušit bezpečné používání nosítka.



Příběh Lenky
Ahoj,

jsem Lenka, Žilinčanka, manželka, pracující trojná-
sobná maminka, žena, která se nerada nudí a vlastně 
to ani při práci a dětech nedokáže. 

Osud mi sice dal do vínku i hendikep, ale naučila jsem  
se s ním žít a celý život se na svět dívám pozitivně.
Řídím se heslem, že ve všem člověk najde i něco dob-
rého a že sny je potřebné si plnit. Já své sny žiju – 
věnuji se tomu, co mě baví a naplňuje. Právě proto 
vznikl i internetový obchod belenka.cz. Už od doby, 
kdy se mi narodila první dcerka (pak druhá a potom 

ještě syn), jsem se zamilovala do šát-
ků a nosičů na nošení dětí. Vymysle-
la jsem pro vás nosítko vyrobeno ze 
šátku, čímž se spojují dvě jedinečné 
vlastnosti: pohodlnost a nenahradi-
telnost šátku s praktičností nosítka. 
Šátky a nosítka Be Lenka však ne-
jsou jen výrobkem na nošení dětí.  
Do každého jednoho produktu vklá-
dám sebe, své nápady a své srdce.

Děkujeme Vám za zakoupení 
produktu
Příběh s jménem Lenka se díky vám neustále posouvá dále a my jsme nesmírně šťastni, že naše 
produkty přinášejí krásné chvíle nošení rodičům a dětem po celém světě.


