NOSIDEŁKO STANDARD TUFI

ZGODNE Z NORMĄ 13209-2:2005

DLA DZIECI OD 4 miesiąca, od 3,5 kg do 9 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE!!! ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI !!!I
Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Aby wyrób działał skutecznie podczas używania, należy stosować go zgodnie z zaleceniami.
Instrukcje należy zachować w celu poprawnego używania wyrobu
OSTRZEŻENIA!!!
1) Dla dzieci od 4 miesiąca, od 3,5 kg do 9 kg.
2) Przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją.
3) Nigdy nie pozostawiaj dziecka w nosidełku bez opieki.
4) Nie trzymaj dziecka w nosidełku przez długi okres czasu.
5) Nie używaj nosidełka podczas długich wypraw.
6) Nigdy nie przenoś w nosidełku więcej niż jednego dziecka w tym samym czasie.
7) Równowaga może być zakłócona ruchami Twoimi i dziecka.
8) Zachowaj ostrożność podczas nachylania się.

9) Trzymając dziecko w nosidełku, obserwuj jego zachowanie.
zwracaj uwagę na pogodę, aby uchronić je przed zimnem, lub nadmiernym ciepłem.
10) To nosidełko nie nadaje się do użytku podczas zajęć sportowych.
11) Zachowaj szczególna ostrożność podczas wkładania i wyjmowania dziecka z nosidełka.
12) Przed włożeniem dziecka do nosidełka, upewnij się czy wszystkie pasy sa dobrze zapięte.
13) Okresowo kontroluj stan wszystkich zapięć i pasów, wszystkie przeszycia i elementy plastikowe.
14) Nie używaj nosidełka, jeśli stwierdzisz że jest uszkodzone lub brakuje któregoś z elementów.
15) Nie dokonuj napraw na własną rękę.
16) Nie zakładaj nosidełka jak plecaka, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.

JAK UŻYWAĆ NOSIDEŁKO - ETAP 1
I. Przełóż pasy naramienne nosidełka przez głowę
i ramiona tak jak na obrazku (rys.1).
Siedzisko dziecka powinno być z przodu, natomiast pasy
powinny krzyżować się na plecach (rys. 2)
UWAGA: NOSIDEŁKO JEST ZAŁOŻONE PRAWIDŁOWO,
JEŚLI PASY KRZYŻUJĄ SIĘ POMIĘDZY ŁOPATKAMI !!!
Upewnij się że pasy nie są skręcone i dobrze przylegają do ciała.
II. Zapnij boczne klamerki (z prawej i lewej strony) i upewnij się,
czy są odpowiednio zapięte i sprawne (rys. 3)
UWAGA: ABY DOPASOWAĆ DŁUGOŚĆ PASÓW NARAMIENNYCH
DO SWOJEJ SYLWETKI, UŻYJ BOCZNYCH PASKÓW I KLAMEREK
DO REGULACJI. (rys. 4)

RYSUNEK 3

III. Naciśnij dwoma rękoma na siedzisko, imitując ciężar dziecka.(rys. 5)
Ten zabieg między innymi, pomoże ci sprawdzić, czy pasy są zapięte prawidłowo.
UWAGA: NACISKAJ NOSIDEŁKO W TEN SPOSÓB, PRZED KAŻDYM UŻYCIEM !!!

JAK UŻYWAĆ NOSIDEŁKO - ETAP 2

RYSUNEK 1

RYSUNEK 2

RYSUNEK 5

RYSUNEK 6

RYSUNEK 4

UMIESZCZANIE DZIECKA W NOSIDEŁKU BUZIĄ DO RODZICA
IV. Po prawidłowym założeniu na siebie nosidełka,
zanim włożysz w nie dziecko, rozepnij siedzisko (rys. 6).
Paski i rzepy do rozpinania siedziska znajdują się pod przykryciem,
między siedziskiem a Twoim ciałem.
Sprawdź czy wszystkie zapięcia i paski znajduje się pod przykryciem są sprawne.
V. Usiądź i rozłóż siedzisko na kolanach lub na stole (rys 7).
VI. Ułóż dziecko w nosidełku twarzą do siebie.
Upewnij się, czy pod plecami dziecka nie ma zwiniętych zapięć i pasków.
Upewnij się czy nóżki dziecka są ułożone w prawidłowej pozycji,
odpowiednio do otworów siedziska.
VII. Pochyl się nad dzieckiem tak, aby móc zapiąć wszystkie boczne klamry i rzepy siedziska
UWAGA: UPEWNIJ SIĘ ŻE WSZYSTKIE PASY SĄ ZAPIĘTE PRAWIDŁOWO.
UPEWNIJ SIĘ ŻE USTAWIENIA I REGULACJE SĄ DLA DZIECKA I DLA CIEBIE ODPOWIEDNIE
DZIECKO NIE MOŻE BYĆ USTAWIONE W NOSIDEŁKU ZBYT WYSOKO, LUB ZA NISKO.

RYSUNEK 7

VIII. Wstań powoli i wyprostuj się, jedną ręką podtrzymując dziecko w nosidełku (rys. 8) .
IX. W górnej części nosidełka znajdują się paski(z lewej i prawej strony),
zepnij je z klamrami umieszczonymi na pasach naramiennych.
Tak spięta góra nosidła stanowi asekurację dla główki dziecka (rys. 9) .

UMIESZCZANIE DZIECKA W NOSIDEŁKU
TYŁEM DO RODZICA POZYCJA PO 4 MIESIĄCU ŻYCIA
I. Powtórz wszystkie czynności z etapu 1
II.Po wykonaniu wszystkich czynności z etapu 1,
znajdź w górnej części siedziska, oraz po jego bokach okrągłe zatrzaski (nappy),
po lewej i prawej stronie.
III. Wywiń górną część nosidełka tak, aby spiąć razem zatrzaski (rys. 10).
RYSUNEK 8
UWAGA: UPEWNIJ SIĘ CZY WSZYSTKIE PASY I KLAMERKI SĄ DOBRZE ZAPIĘTE.
IV. Ostrożnie umieść dziecko w nosidełku, przodem do otoczenia. asekuruj je jedną ręką.
UWAGA: CAŁY CZAS KONTROLUJ RUCHY DZIECKA W NOSIDEŁKU, PODTRZYMUJ JE JEDNĄ RĘKĄ !!!
100% POLIESTER, PRAĆ RĘCZNIE, NIE PRASOWAĆ

RYSUNEK 9

RYSUNEK 10

