
UPOZORNĚNÍ
POKYNY, PROSÍM, PONECHEJTE
PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Před použitím nosítka si pečlivě přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich.

Před každým použitím zkontrolujte, že popruhy, spony, pásy a prvky používané k nastavení nosítka jsou nepoškozené.

Také před každým použitím zkontrolujte neporušenost švů, popruhů, že na nosítku nejsou vady materiálu ani poničené přezky.

Ujistěte se, že Vaše dítě vždy sedí obličejem k Vám a že jeho či její nožičky jsou ve správné pozici.

Ujistěte se, že jsou volné dýchací cesty. Předčasně narozené děti, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců
jsou nejvíce ohroženi udušením.

Nikdy nepoužívejte nosítko, pokud je zhoršená Vaše rovnováha či pohyblivost, například z důvodu cvičení, ospalosti nebo
zhoršeného zdravotního stavu.

Nikdy nepoužívejte nosítko při činnostech jako je vaření a uklízení. Při těchto činnostech se zvyšuje riziko vystavení zdrojům
tepla či vystavení chemikáliím.

Nikdy nepoužívejte nosítko jako řidič či pasažér v motorovém vozidle.

UPOZORNĚNÍ: Nerozepínejte bederní pás, dokud je dítě umístěno v nosítku.

UPOZORNĚNÍ: Toto nosítko není uzpůsobeno pro použití při provozování sportovních aktivit jako je
jízda na kole, běhání, plavání, lyžování, atd.

UPOZORNĚNÍ: Vaše stabilita může být narušena pohyby Vás i Vašeho dítěte. Dbejte větší opatrnosti při ohýbání či naklánění.

V době, kdy není nosítko používáno jej udržujte mimo dosah dětí.

NÁVOD K POUŽITÍ

FlowClick
DOVOZCE DO ČR:
Ing. Petr Dobeš
Jalubí 660
687 05 Jalubí
 +420 739 60 60 64
info@babooca.cz

Výrobce: Nonomella
GmbH Bußmannstr.
18 45896
Gelsenkirchen



NASTAVENÍ
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NOŠENÍ NA BŘIŠE JAK DÍTĚ VYNDAT Z NOSÍTKA

OPĚRKA HLAVY

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
UPOZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ PÁDU A NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ
NEBEZPEČÍ PÁDU - Děti mohou propadnout širokým otvorem na nohy nebo
ven z nosítka.
• Nastavte otvory pro nohy tak, aby to bylo Vašemu dítěti pohodlné.
• Před každým použitím se ujistěte, že všechny uzly jsou bezpečné.
• Buďte zvlášť opatrní při chůzi či naklánění.
• Nikdy se neohýbejte v pase; ohýbejte se v kolenou.
• Používejte nosítko pouze pro děti mezi 3,5 - 15 kg.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Kojenci mladší 4 měsíce se mohou při použití
tohoto výrobku začít dusit, pokud je jeho či její tvář pevně přitisknutá
na Vaše tělo.

• Netiskněte dítě příliš těsně k Vašemu tělu.
• Dopřejte dítěti dostatečný prostor pro pohyb hlavy.
• Dejte pozor, aby neměla tvář miminka kolem sebe jakékoliv přkážky.


