
Návody na vázání
Tying instruction

POZOR! 
USCHOVEJTE SI TYTO NÁVODY 
PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!        

NOTE!   
Read all instractions before use.
KEEP THIS INSTRUCTION 
FOR LATER REFERENCE!

DidyGo 
DIDYMOS Onbuhimo 

VAROVÁNÍ: 
Nikdy nerozepínejte bederní pás, 
dokud máte dítě v nosítku. 
VAROVÁNÍ: 
Buďte opatrní při překlánění se 
a úklonech do stran.
VAROVÁNÍ: 
Vaše rovnováha může být negativně 
ovlivněna Vašimi pohyby a pohyby 
dítěte.
VAROVÁNÍ: 
Stále kontrolujte, že dítě má volný 
nosík a ústa a může v nosítku volně 
dýchat.
VAROVÁNÍ: 
U dětí se zdravotními potížemi se 
před použitím nosítka poraďte s lé-
kařem.
VAROVÁNÍ: 
Nebezpečí udušení − dbejte na to, 
aby havička dítěte neklesla na hrud-
níček, což by mohlo mít za následek 
uzavření dýchacích cest.
VAROVÁNÍ: 
Nosítko není vhodné pro použití 
při sportovních aktivitách. 

VAROVÁNÍ: 
Před každým použitím zkontrolu-
jte, že jsou všechny přezky, spony, 
popruhy a nastavení bezpečné.
VAROVÁNÍ: 
Pokaždé zkontrolujte, že nejsou 
roztržené švy, popruhy, látka nebo 
poškozené spojovací prvky.
VAROVÁNÍ: 
Zajistěte správné umístění dítěte 
do nosítka, včetně správného um-
ístění nohou dítěte.
VAROVÁNÍ: 
Nikdy nepoužívejte nosítko při čin-
nostech jako je vaření nebo čištění, 
při kterých by dítě mohlo být vysta-
veno zdroji tepla nebo chemikálií.
VAROVÁNÍ: 
Nikdy nepoužívejte nosítko při 
zhoršené rovnováze nebo pohybli-
vosti v důsledku cvičení, ospalosti 
nebo zdravotních důvodů. 
VAROVÁNÍ: 
Nikdy nepoužívejte nosítko při ří-
zení nebo jako spolucestující v mo-
torovém vozidle. 

Vhodné pro děti od 7 kg do 20 kg.

Bezpečnostní pokyny

Nosítko je vhodné jen pro děti, které 
už samy jistě drží hlavičku.
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Zde si nastavujete délku ramenních 
popruhů - vyzkoušejte si, jaké nastavení 
Vám zaručí komfort při nošení. 
This adjusts the length of the shoulder 
straps, allowing you to adjust the positi-
on of the straps to suit your comfort.

Zde se nastavuje šířka sedu podle 
velikosti dítěte.
The width of the seat bag is adjusted 
here.

Zde se nastavuje utažení ra-
menního popruhu.
Here you tighten the lower strap. 

Délkově nastavitelný prsní pásek se sponou.
Chest strap with buckle for length adjustment

Šňůrka pro nastavení velikosti opěrky hlavy 
Cord to adjust the height of the headrest

Polstrování pro nožky
Leg pads

Pásek opěrky hlavy  
Headrest strap

Očko pro připevnění pásku opěrky 
hlavy.
The retaining strap of the headrest 
is attached to these eyeslets.

Vyšrafovaná část se bude nakonec 
nacházet mezi Vámi a Vaším dítětem.
The hatched area will later be between 
youself and your child.

Spread out the DidyGo on an 
armchair.

The lower carrier straps are placed 
above the legs of your child.

Your child is sitting in an elevated 
position on your back.

Close the chest belt….

NosítkoDidyGo si rozprostřete 
na křesle.

So that the lower fabric edge is 
visible by a hand span.

... tak aby pod dítětem vykukoval 
spodní okraj min. na šířku dlaně. 

Spodní pásy ramenních popruhů jsou 
vedené přes nožičky dítěte.

Stay bent slightly forward.

Zůstaňte ještě chvíli v mírném 
předklonu.

Dítě sedí vysoko na Vašich zádech. Zapněte prsní pásek a ...

Place your child slightly behind the 
drawstring

Nosítko si na křesle nasaďte jako 
batoh.

Take the stretcher out of the squat 
like a backpack.

Dítě posaďte na nosítko až nad 
šňůrku pro nastavení šířky sedu, ...

Pull the lower edge of the carrier 
between yourself and your child.

Spodní okraj nosítka zasuňte mezi 
sebe a břicho dítěte.

…and adjust the width if necessary.

... upravte si, pokud je to potřeba, 
jeho délku.

Tighten the shoulder straps well.

Ramenní popruhy dobře dotáhněte.

This is how you make the pouch in 
which your child sits tucked in.

Tak vytvoříte na nosítku kapsu, ve 
které bude dítě správně podsazené. 

Návody jako video a PDF, stejně jako další informace, najdete na www.didymos.cz/didygo
The tutorial as video or PDF and more information can be found on www.didymos.com/didy-onbuhimo


