
 

 

 

 

 

 

 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE                                                        Bezpečie je u nás na prvom mieste! 
 

BEDRA 

Odporúčame, aby ste nenosili dieťa v polohe kolísky, mohlo by to zabrániť dýchanie dieťaťa. Zaistite priamu (vertikálne) 
pozíciu s kolenami vo vyššej pozícii ako je zadoček dieťaťa. Detské nožičky by mali byť rovnomerne podoprené v peknej 
tzv. žabie pozíciu (M-poloha). 

 
PRIJEMENÁ VZDIALENOSŤ 
 

 Majte svoje dieťa blízko k telu a vysoko na Vašej hrudi v príjemnej vzdialenosti. Vytvorte dostatočnú oporu pre krčok, 
kým ešte nie sú dostatočne dobre vyvinuté krčné a chrbtové svaly dieťatka. Pokiaľ Vás začnú bolieť chrbát, môže to byť 
spôsobené, že nesiete Vaše dieťa príliš nízko, alebo môže byť nosič skrútený. 
 

DÁVEJTE POZOR 

Pravidelne kontrolujte Vaše dieťa a nosič. Uisťujte sa, že je nosič pohodlný a Vaše dieťa je v poriadku. Podľa potreby 
upravte nosič a uistite sa, že je dieťa stále pritisnuté k Vášmu telu, má vysunutou bradou a že je dobre podopreté. 
 

 
NEPRIAZEŇ POČASIA 

Zaistite dostatočnú ochranu dieťaťa za všetkých poveternostných podmienok a za každého počasia. Aplikujte opaľovací 
krém tam, kde je to vhodné, a prípadne chráňte detskú hlavičku správnu pokrývkou hlavy. 

 
 
VYHNITE SA NEBEZPEČENSTVO 

 
Odporúčame, aby ste svoje dieťa nevystavovali extrémnym podnebnom podmienkam, ako je teplo, vietor alebo chlad. 
Tiež odporúčame, aby ste zostali v bezpečnej vzdialenosti od nebezpečných miest, ako je voda, oheň, výšky a ďalšie 
riskantné prostredie. Akýkoľvek ošetrovateľ môže mať problémy s nosičom a s Vaším dieťaťom. Uvedomte si, že nie 
všetci opatrovatelia majú skúsenosti s nosičmi 
 

OCHRANA 

 Nikdy nemajte svoje dieťa v nosiči počas jazdy v aute alebo na bicykli. 
 
VÝBER NOSIČE 

Vždy sa uistite, že používate správny nosič pre vaše dieťa; nosič, ktorý vyhovuje veku a hmotnosti Vášho 
dieťaťa. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na naše webové stránky alebo infolinku zákazníckeho servisu. 

 
RIAĎTE SA ZDRAVÝM ÚSUDKOM 
 

Nezabudnite používať zdravý rozum a svoj najlepší úsudok, aby ste udržali svoje dieťa v bezpečí. Činnosti, 
ktoré by ste nemali robiť s vaším dieťaťom v náručí, ako je napr. riadenie auta, by ste nemali robiť ani s dieťaťom v 
nosiči. Vaše dieťa by mohlo byť zranených. Rovnako sa pre Vaše dieťa neodporúčajú náhle alebo veľké skákacie pohyby 
(syndróm otrasy dieťaťa). 

 
PODPORA PRI POHYBU  
 
Nakláňate Ak sa dopredu alebo do boku, vždy dieťa podporujte. Odporúčame, aby ste sa ohýbali v kolenách, 

je to najlepšie pre vás i vaše dieťa. Neprenášajte deti, ak trpíte závratmi, epilepsiu alebo iné príznaky, ktoré môžu 
ohroziť vaše dieťa. V prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom. 

 

CLICK CARRIER 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 

BYKAY.CZ 



ČÍTAJTE POZORNE! 

 
ČO JE SPRÁVNE x CO NIE JE SPRÁVNE 

 

Tvár dieťaťa je             Chýba vzpriamená                          Dieťa je príliš                     Dieťa nemôže             Brada je hore, 
zakrytá.                         pozície a brada                                nízko.                                  dýchať.                        nos a ústa 
  dieťaťa sa dotýka                                                                                                               sú voľné. 
                             hrudníka                                                                                                                             (M-poloha) 

 

 

 

 

 

* na základe priemernej veľkosti a váhy 
** od 6 do 12 mesiacov & maximálne 10 minút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 WAY CLICK CARRIER 

 

4 Way Click Carrier je ergonomická, pohodlná klokanka so sponou, určená na nosenie detí na bruchu smerom k 
rodičovi, na bruchu smerom od rodiča *, na boku a na chrbte. Je ideálnym riešením pre každého, kto chce jednoducho 
zaklapnúť & ísť! Má niekoľko vlastností, ktoré ju umožňujú použiť už od narodenia až do 3 rokov veku / 18kg. 
 

* Od 6 do 12 mesiacov & maximálne 10 minút 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLICK CARRIER 

4 Way 
CLICK CARRIER 

Classic 
CLICK CARRIER 

Reversible 

veľkosť 
 

univerzálne 
 

baby / 
 batol´a 

baby 

maximálna nosnosť 
 

18 kg 
18 kg / 

 12 – 25 kg  
18 kg 

min / max vek * 0 - 3 roky 
0 – 3 roky /  

1,5 roku – 5 let 
0 – 3 roky 

stretchy (pružné) / 
woven (tkané) 

 
woven woven woven 

možnosti nosenia 
 

brucho / bok / chrbát 
(čelom dopredu **) 

 

brucho / bok / chrbát 
 

brucho / bok / chrbát 
 

zúženie pre 
novorodencov 

 

kapucňa na 
spanie 

 

Výškovo 
nastaviteľné pre 
novorodencov 

 

Široký ramenný 
popruh pre 

väčšie pohodlie 
 

Špeciálny nožný 
opora pre 
novorodencov 

 



CLICK CARRIER – nosenie na bruchu                od narodenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Narovnajte popruh a jeho otočením podľa potreby upravte výšku 
klokanky. 
2. Zapnite pás a uistite sa, že ste počuli zacvaknutie. Pás utiahnite. 
3. Uchopte dieťa v prirodzenej pozícii. 
4. Zdvihnite klokanku a dieťa pritom podopierajte. 
5. Presuňte ramenný popruh cez rameno. 
6. Popruh za chrbtom prekrížte. 
7. Zacvaknite pracku ramenného popruhu. 
8. Upravte dĺžku ramenného popruhu podľa potreby. 
9. Pretiahnite cez rameno druhý ramenný popruh. 
10. Popruh za chrbtom prekrížte. 
11 Zacvaknite pracku ramenného popruhu. 
12. Upravte dĺžku ramenného popruhu podľa potreby 
 

 

 

Inštruktážne video: YOUTUBE.COM/BYKAYCARRIERS 

 

CLICK CARRIER CLASSIC / REVERSIBLE 

 

Click Carrier Classic / Reversible je ergonomická, pohodlná klokanka so sponou, určená na nosenie detí na bruchu 
smerom k rodičovi, na boku a na chrbte. Použitie tejto klokanky je veľmi jednoduché a ľahké, je určená pre deti od 
narodenia (veľkosť baby) až do 5-tich rokov veku (veľkosť batoľa). Má samostatný spojovací popruh v prípade 
prenášanie dieťaťa na chrbte a nastaviteľnou šírku pre novorodencov. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

kapucňa na 
spanie 

 

k dispozícii v 
dvoch 

veľkostiach 
 

ďalšie popruh 
pre potrebné 

nastavenie 
 



CLICK CARRIER – nosenie na boku                                                                       od cca 3 mesiacov 

 

 

 

 

 

 
1. Narovnajte popruh a jeho otočením podľa potreby 
upravte výšku klokanky. 
2. Zapnite pás a uistite sa, že ste počuli zacvaknutie. Pás 
utiahnite. 
3. Upevnite jeden ramenný popruh zacvaknutím do spony 
na opačnej strane. 
4. Nastavte klokanku na bok. 
5. Presuňte uzavretý ramenný popruh cez hlavu. 
6. Umiestnite dieťa na Váš bok do klokanky. 
7. Zdvihnite klokanku a dieťa pritom podopierajte. 
8. Pretiahnite cez rameno druhý ramenný popruh a v 
prednej časti ho zacvaknite. 
9. Upravte dĺžku ramenného popruhu podľa potreby. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inštruktážne video: YOUTUBE.COM/BYKAYCARRIERS 

 
CLICK CARRIER – nosenie na chrbte                                          6-8 mesiacov 

 

 

 

 

1. Narovnajte popruh a jeho otočením podľa potreby upravte výšku klokanky. 
2. Zapnite pás a uistite sa, že ste počuli zacvaknutie. Pás utiahnite. 
3. Otočte klokanku na váš bok. 
4. Umiestnite dieťa na Váš bok do M-polohy. 
5. Jednou rukou uchopte oba ramenné popruhy. Druhou rukou dieťa podopierajte. 
6. Nasaďte na rameno jeden ramenný popruh. 
7. Začnite dieťa pomaly posúvať na Váš chrbát. Stále dieťa rukou podopierajte. 
8. Vymeňte ruky a nasaďte na druhé rameno druhý ramenný popruh. 
9. Upravte dĺžku ramenných popruhov podľa potreby. 
 

 

 

 

 
Inštruktážne video: YOUTUBE.COM/BYKAYCARRIERS 

 



 

DALŠÍ VLASTNOSTI 

 

CLICK CARRIER CLASSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 WAY CLICK CARRIER                    

 

 

 

CLICK CARRIER 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA! 
UCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POTREBU 

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY VYTLAČENÝ POKYNY A INŠTRUKTÁŽNE VIDE 
- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky uzly, pracky, zarážky, popruhy a nastavenie bezpečné. 
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú roztrhané švy, roztrhané popruhy alebo tkanina či poškodené spojovacie 
prvky. 
- Zaistite správne umiestňovaní dieťaťa do produktu vrátane umiestnenia nožičiek. 
- Majte na pamäti, že predčasne narodení kojenci, dojčatá s respiračnými problémami a dojčatá mladšie ako 4 mesiace 
sú najviac ohrození udusením. 
- Nikdy nepoužívajte nosič v prípade problémov s rovnováhou, pri cvičení, v ospalosti alebo pri zdravotných ťažkostiach. 
- Nikdy nepoužívajte nosič počas činností, ako je varenie a upratovanie, pri ktorých môže dôjsť k zahriatiu alebo 
vystavenie chemikáliám. 
- Nikdy nepoužívajte nosič pri jazde v motorovom vozidle (či už ako vodič alebo spolujazdec). 
 
 

CLICK CARRIER 4 WAY, CLICK CARRIER CLASSIC BABY 

VAROVANIE 

Nedodržanie pokynov výrobcu môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie dieťaťa. 
Tento nosič používajte iba pre deti s hmotnosťou od 3,5 do 18 kg. 
RIZIKO UDUSENIA Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na 
Vaše telo. Deti s najväčším rizikom udusenia sú predčasne narodené deti a deti s respiračnými problémami. 
- Pravidelne kontrolujte, či tvár dieťa odkrytý, jasne viditeľný a mimo Vaše telo. 
- Pravidelne kontrolujte, či dieťa nemá bradu sklonenú na hrudníku alebo v jeho blízkosti. Táto poloha môže znamenať 
problémy s dýchaním, a to aj vtedy, ak nie sú ústa či nos ničím zakrytá. 
- Dieťa pravidelne kontrolujte, aby nebolo príliš pritlačené na Vašu hruď. 
- Nikdy nepoužívajte tento nosič pre deti s váhou pod 3,5kg, bez toho aby ste vopred vyhľadali radu pediatra. 
NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Naklonenie, ohnutie alebo vypnutie môže spôsobiť pád dieťaťa. Pri každom takomto pohybe 
dieťa rukami pridržiavajte. 
                                                                                                                                           ASTM F2907/4 

 

CLICK CARRIER CLASSIC BATOLE 

 

VAROVANIE 
NEBEZPEČENSTVO PÁDU A UDUSENIA 
NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Deti môžu prepadnúť širokým otvorom nôh alebo vypadnúť z nosiča 
- Nastavte nožný otvory tak, aby sa do nich zmestili nohy pohodlne. 
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky uzly, spony a upevňovacie prvky sú riadne zaistené. 
- Zvláštnu pozornosť venujte pri nakláňanie alebo pri chôdzi. 
- Nikdy sa neohýbajte v pase; ohýbajte sa v kolenách. 
- Tento typ nosiča používajte iba pre deti s váhou od 12 do 25kg. 
RIZIKO UDUSENIA: 
- Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na Vaše telo. 
- Neupínajte dieťa príliš tesne k telu. 
- Túto voľný priestor pre pohyb hlavičky. 
- Udržujte hlavičku dieťatka mimo akejkoľvek prekážky. 
                                                                                                                        ASTM F2236/1 
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pásik pre väčšiu 
bezpečnosť 

 

 
nastaviteľný pásik 
pre novorodencov 

 

 
 

výškové nastavenie 
pre novorodencov 

 

 

zúženie pre 
novorodencov 

 

 

špeciálny nožný 
opora pre 

novorodencov 
 

špeciálny nožný 
opora pre 

novorodencov 
 


