BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečí je u nás na prvním místě!

KYČLE
Doporučujeme, abyste nenosili dítě v poloze kolébky, mohlo by to zabránit dýchání dítěte. Zajistěte přímou
(vertikální) pozici s koleny ve vyšší pozici než je zadeček dítěte. Dětské nožičky by měly být rovnoměrně
podepřeny v pěkné tzv. žabí pozici (M-poloha).
PŘÍJEMNÁ VZDÁLENOST
Mějte své dítě blízko k tělu a vysoko na Vaší hrudi v příjemné vzdálenosti. Vytvořte dostatečnou oporu pro
krček, dokud ještě nejsou dostatečně dobře vyvinuty krční a zádové svaly děťátka. Pokud Vás začnou bolet
záda, může to být způsobeno, že nesete Vaše dítě příliš nízko nebo může být nosič zkroucený.
DÁVEJTE POZOR
Pravidelně kontrolujte Vaše dítě a nosič. Ujišťujte se, že je nosič pohodlný a Vaše dítě je v pořádku. Dle potřeby
upravte nosič a ujistěte se, že je dítě stále přitisknuté k Vašemu tělu, má vysunutou bradou a že je dobře
podepřené.
NEPŘÍZEŇ POČASÍ

CLICK CARRIER
NÁVOD K POUŽITÍ

Zajistěte dostatečnou ochranu dítěte za všech povětrnostních podmínek a za každého počasí. Aplikujte
opalovací krém tam, kde je to vhodné, a případně chraňte dětskou hlavičku správnou pokrývkou hlavy.
VYHNĚTE SE NEBEZPEČÍ
Doporučujeme, abyste své dítě nevystavovali extrémním podnebním podmínkám, jako je teplo, vítr nebo chlad.
Také doporučujeme, abyste zůstali v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných míst, jako je voda, oheň, výšky
a další riskantní prostředí. Jakýkoliv ošetřovatel může mít problémy s nosičem a s Vaším dítětem. Uvědomte
si, že ne všichni pečovatelé mají zkušenosti s nosiči.
OCHRANA
Nikdy nemějte své dítě v nosiči během jízdy v autě nebo na kole.
VÝBĚR NOSIČE
Vždy se ujistěte, že používáte správný nosič pro vaše dítě; nosič, který vyhovuje věku a hmotnosti
Vašeho dítěte. Máte-li pochybnosti, obraťte se na naše webové stránky nebo infolinku zákaznického servisu.
ŘIĎTE SE ZDRAVÝM ROZUMEM
Nezapomeňte používat zdravý rozum a svůj nejlepší úsudek, abyste udrželi své dítě v bezpečí. Činnosti, které
byste neměli dělat s vaším dítětem v náručí, jako je např. řízení auta, byste neměli dělat ani s dítětem v nosiči.
Vaše dítě by mohlo být zraněno. Rovněž se pro Vaše dítě nedoporučují náhlé nebo velké skákací pohyby
(syndrom otřásání dítěte).
PODPORA PŘI POHYBU

BYKAY.CZ

Skláníte-li se dopředu nebo do boku, vždy dítě podporujte. Doporučujeme, abyste se ohýbali v kolenou, je to
nejlepší pro vás i vaše dítě. Nepřenášejte děti, trpíte-li závratěmi, epilepsií nebo jinými příznaky, které mohou
ohrozit vaše dítě. V případě potřeby se poraďte se svým lékařem.

ČTĚTE POZORNĚ!
4 WAY CLICK CARRIER

CO JE SPRÁVNĚ x CO NENÍ SPRÁVNĚ

4 Way Click Carrier je ergonomická, pohodlná klokanka se sponou, určená k nošení dětí na břiše směrem
k rodiči, na břiše směrem od rodiče*, na boku a na zádech. Je ideálním řešením pro každého, kdo chce
jednoduše zaklapnout & jít! Má několik vlastností, které ji umožňují použít již od narození až do 3 let věku /
18kg.
* od 6 do 12 měsíců & maximálně 10 minut

Tvář dítěte je
zakrytá.

Chybí vzpřímená
pozice a brada
dítěte se dotýká
hrudníku.

Dítě je příliš
nízko.

Dítě nemůže
dýchat.

Brada je vzhůru,
nos a ústa
jsou volná.
(M-poloha)

CLICK CARRIER
4 Way

CLICK CARRIER
Classic

CLICK CARRIER
Reversible

velikost

univerzální

baby /
batole

baby

maximální nosnost

18 kg

18 kg /
12 – 25 kg

18 kg

0 – 3 roky /
1,5 roku – 5 let

0 – 3 roky

min / max věk *

0 - 3 roky

stretchy (pružné) /
woven (tkané)

woven

woven

woven

možnosti nošení

břicho / bok / záda
(čelem dopředu **)

břicho / bok / záda

břicho / bok / záda

* na základě průměrné velikosti a váhy
** od 6 do 12 měsíců & maximálně 10 minut

zúžení pro
novorozence

CLICK CARRIER – nošení na břiše

od narození

CLICK CARRIER CLASSIC / REVERSIBLE
Click Carrier Classic / Reversible je ergonomická, pohodlná klokanka se sponou, určená k nošení dětí na břiše
směrem k rodiči, na boku a na zádech. Použití této klokanky je velmi jednoduché a snadné, je určena pro děti
od narození (velikost baby) až do 5-ti let věku (velikost batole). Má samostatný spojovací popruh v případě
přenášení dítěte na zádech a nastavitelnou šířku pro novorozence.

1. Narovnejte popruh a jeho otočením podle potřeby upravte výšku klokanky.
2. Zapněte pás a ujistěte se, že jste slyšeli zacvaknutí. Pás utáhněte.
3. Uchopte dítě v přirozené pozici.
4. Zvedněte klokanku a dítě přitom podpírejte.
5. Přetáhněte ramenní popruh přes rameno.
6. Popruh za zády překřižte.
7. Zacvakněte přezku ramenního popruhu.
8. Upravte délku ramenního popruhu podle potřeby.
9. Přetáhněte přes rameno druhý ramenní popruh.
10. Popruh za zády překřižte.
11 Zacvakněte přezku ramenního popruhu.
12. Upravte délku ramenního popruhu podle potřeby.

Instruktážní video: YOUTUBE.COM/BYKAYCARRIERS

CLICK CARRIER – nošení na boku

od cca 3 měsíců

1. Narovnejte popruh a jeho otočením podle
potřeby upravte výšku klokanky.
2. Zapněte pás a ujistěte se, že jste slyšeli
zacvaknutí. Pás utáhněte.
3. Upevněte jeden ramenní popruh zacvaknutím do
spony na opačné straně.
4. Nastavte klokanku na bok.
5. Přetáhněte uzavřený ramenný popruh přes
hlavu.
6. Umístěte dítě na Váš bok do klokanky.
7. Zvedněte klokanku a dítě přitom podpírejte.
8. Přetáhněte přes rameno druhý ramenní popruh
a v přední části jej zacvakněte.
9. Upravte délku ramenního popruhu podle
potřeby.

Instruktážní video: YOUTUBE.COM/BYKAYCARRIERS

CLICK CARRIER – nošení na zádech

1. Narovnejte popruh a jeho otočením podle potřeby upravte výšku klokanky.
2. Zapněte pás a ujistěte se, že jste slyšeli zacvaknutí. Pás utáhněte.
3. Otočte klokanku na váš bok.
4. Umístěte dítě na Váš bok do M-polohy.
5. Jednou rukou uchopte oba ramenní popruhy. Druhou rukou dítě podpírejte.
6. Nasaďte na rameno jeden ramenní popruh.
7. Začněte dítě pomalu posouvat na Vaše záda. Stále dítě rukou podpírejte.
8. Vyměňte ruce a nasaďte na druhé rameno druhý ramenní popruh.
9. Upravte délku ramenních popruhů podle potřeby.

Instruktážní video: YOUTUBE.COM/BYKAYCARRIERS

6-8 měsíců

CLICK CARRIER

DALŠÍ VLASTNOSTI

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!

CLICK CARRIER CLASSIC

nastavitelný pásek
pro novorozence

pásek pro větší
bezpečnost

UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU
PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY VYTIŠTĚNÉ POKYNY A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny uzly, přezky, zarážky, popruhy a nastavení bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhané švy, roztrhané popruhy nebo tkanina či poškozené spojovací
prvky.
- Zajistěte správné umísťování dítěte do produktu včetně umístění nožiček.
- Mějte na paměti, že předčasně narození kojenci, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou
nejvíce ohroženi udušením.
- Nikdy nepoužívejte nosič v případě potíží s rovnováhou, při cvičení, v ospalosti nebo při zdravotních obtížích.
- Nikdy nepoužívejte nosič během činností, jako je vaření a úklid, u kterých může dojít k zahřátí nebo vystavení
chemikáliím.
- Nikdy nepoužívejte nosič při jízdě v motorovém vozidle (ať už jako řidič nebo spolujezdec).
CLICK CARRIER 4 WAY, CLICK CARRIER CLASSIC BABY

4 WAY CLICK CARRIER

VAROVÁNÍ
Nedodržení pokynů výrobce může mít za následek smrt nebo vážné zranění dítěte.
Tento nosič používejte pouze pro děti o hmotnosti od 3,5 do 18kg.
RIZIKO UDUŠENÍ Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše
tělo. Děti s největším rizikem udušení jsou předčasně narozené děti a děti s respiračními problémy.
- Pravidelně kontrolujte, zda obličej dítě odkrytý, jasně viditelný a mimo Vaše tělo.
- Pravidelně kontrolujte, zda dítě nemá bradu skloněnou na hrudníku nebo v jeho blízkosti. Tato poloha může znamenat
potíže s dýcháním, a to i tehdy, nejsou-li ústa či nos ničím zakryta.
- Dítě pravidelně kontrolujte, aby nebylo příliš přitisknuté na Vaši hruď.
- Nikdy nepoužívejte tento nosič pro děti s váhou pod 3,5kg, aniž byste předem vyhledali radu pediatra.
NEBEZPEČÍ PÁDU: Naklonění, ohnutí nebo vypnutí může způsobit pád dítěte. Při každém takovém pohybu dítě rukama
přidržujte.
ASTM F2907/4

výškové nastavení
pro novorozence

CLICK CARRIER CLASSIC BATOLE

VAROVÁNÍ
zúžení pro
novorozence

NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ
NEBEZPEČÍ PÁDU: Děti mohou propadnout širokým otvorem nohou nebo vypadnout z nosiče
- Nastavte nožní otvory tak, aby se do nich vešly nohy pohodlně.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny uzly, spony a upevňovací prvky jsou řádně zajištěny.
- Zvláštní pozornost věnujte při naklánění nebo při chůzi.
- Nikdy se neohýbejte v pasu; ohýbejte se v kolenou.
- Tento typ nosiče používejte pouze pro děti s váhou od 12 do 25kg.
RIZIKO UDUŠENÍ:
- Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo.
- Neupínejte dítě příliš těsně k tělu.
- Ponechte volný prostor pro pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku děťátka mimo jakékoliv překážky.
ASTM F2236/1
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