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VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ:

POZOR! NÁVOD NA POUŽITÍ USCHOVEJTE NA PŘÍPADNOU POOZDĚJŠÍ POTŘEBU!

VAROVÁNÍ: Vaše rovnováha může být negativně ovlivněná 
Vaším pohybováním a pohyby Vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ: Dávejte pozor při ohýbání se a předklánění.

VAROVÁNÍ: Toto nosítko není vhodné na používání při 
sportovních aktivitách.

RISCHINONÁVOD K POUŽITÍ

KONF. VELIKOST: 68-104 VĚK: 5 MĚSÍCŮ - 3 LET



MILÁ ZÁKAZNIČKO, 
MILÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme za Vaši objednávku. Velmi nás těší, že jste si 
vybrali naše ergonomické nosítko Rischino FLEXI XCROSS. 

Vaše nosítko jsme starostlivě připravili, abyste ho 
mohli hned používat. Nosítko je pro vás vyprané, 
vyžehlené a zabalené do nepropustné fólie, takže ho 
můžete ihned začít používat.

Předtím doporučujeme přečíst si tento návod, anebo se 
podívat na videonávod na naší webové stránce v sekci 
Videonávody, abyste ho uměli správně používat a ošetřovat.

Budete-li potřebovat pomoc s nastavením anebo budete 
potřebovat radu, jsme tu pro vás na naší facebookové sku-
pině s názvem: Nosíme deti v Rischino. Zastihnete nás na 
e-mailu: info@rischino-nositka.cz, anebo na telefonním 
čísle +421 910 559 800. Odborné články najdete na našem 
poradenském webu: www.ergonosenie.sk.

Jsme tu vždy pro vás v případě potřeby.

ÚVOD

S pozdravem
Tým Rischino





ERGONOMICKÉ NOSÍTKO
S MĚNITELNÝMI RAMENNÝMI PÁSY

Ještě větší flexibilita = ještě větší pohodlnost

Flexi Xcross je ergonomické nosítko, který je určený pro 
děti od 5 měsíců do 3 let - od velikosti 68 do velikosti 104. 

Nošení bez kompromisů.
Ramenní pásy můžete měnit kdykoliv dle potřeby.

Chcete nosit s překříženými ramenními pásy?
Flexi Xcross nabízí crossové ramenní pásy, které jsou polstrova-

né a svým pohodlím a šířkou simulují nošení v šátku. 

Chcete pohodlně nosit na zádech?
Flexi Xcross obsahuje i pár klasických ramenních pásů, pro poho-

dlné nošení na zádech, vepředu, které je možné také překřížit.

Dvojité prošití ramenních pásů a oboustranně se dotahující 

spona,umožní skutečně komfortní nošení bez omezení.

Flexi Xcross je rostoucí nosítko s nastavitelnou šířkou a výškou 

a zabezpečuje pohodlné nošení vepředu, na zádech s překřížený-

mi ramennými pásy, či oblíbenou klasikou.



NASTAVENÍ NOSÍTKA FLEXI XCROSS

Flexi Xcross obsahuje dva typy ramenních pásů.
Při jejich výměně postupujeme následovně:

VÝMĚNA RAMENNÍHO PÁSU

Povytáhneme si sponu s textilní krytky a odjistíme jistící gumičku.

1.



2.

Sponu rozepneme.

3.

Ze zadní strany rozlepíme suchý zip 
a oddělíme ramenní pás.



4.

Ramenní pás zapínáme, tak aby volné, nepolstrované okraje
směrovali vždy směrem ven.

Zapínáme je stejným způsobem nejprve, že zalepíme
z druhé strany suchý zip.

5.



7.

Sponu nazpět dáme do textilní krytky a zatáhneme
popruh pod slintáčkem.

6.

Sponu zapínáme pod gumičku, gumička
musí zůstat za jejím okrajem.



8.

Po výměně obou ramenních pásů pokračujeme
s přípravou nosítka na nošení.

Flexi Xcross si nastavíte přesně na velikost děťátka.

9.

Při 5 měsíčních dětech s velikostí 68 zatahujeme šířku opěrky na 
maximum a s každou větší velikostí ji přiměřeně uvolňujeme. 

Šňůrku stačí zavázat jen na jeden uzlík s mašličkou.

U dětí okolo jednoho roku už není nutné šňůrku zatahovat vůbec. 
Šírku si umíte potom upravit i s děťátkem na sobě.



10.

Zatáhneme si výšku opěrky. Jestliže chcete nechat děťátku dostatečný 
prostor na ručičky, nezatahujte ji na maximum. Doladit nastavení 

si můžete potom už i s děťátkem. 

11.

Uvolníme si popruhy pro lepší manipulaci.



Bederní pás si zapneme do 
výše tak, aby černý popruh 
procházel přes střed břicha.

Sponu si zapínáme před sebou, 
pod jistící gumičku, která musí 

zůstat za okrajem spony.

12. 13.

14.

Spona musí nahlas zacvaknout.



15.

Dotáhneme si na maximum 
bederní pás. Přebytečnou 
část popruhu uchytíme 

gumičkou.

Bederní pás musí byt dosta-
tečně vysoko, zatáhnutý na 

maximum a jít kolmo na osu 
těla, ne šikmo.

Jestliže máme šňůrku šířky 
opěrky zataženou, děťátko 

podsazujeme nad ní.

16. 17.



18.

Ramenní pásy si přehodíme na ramena.

Rukou uchopíme protilehlý 
pás a vedeme ho do kříže ke 

sponě pod paží.

Zapneme pod jistící 
bezpečnostní 

gumičku.

19. 20.



21.

Podotahujeme si popruhy 
pod paží.

Rovnoměrně si roztáhneme 
na zádech a na ramenou pásy 

pro větší pohodlnost.

A to stejné
zopakujeme 
s druhým
pásem.

22.

20.



23.

Dotáhneme si popruhy pod slintáčky na maximum. 
Povolujeme v případě kojení, ale nikdy né na úplný doraz, tak aby zůstala 

malá vůle, aby se nám neodepínal suchý zip. Ten slouží jen na spojení 
pásů s nosítkem, ale nemá nosnou funkci. Tu má popruh.

Kapucka slouží na fixaci hlavičky.
Je možné ji použít vícero 
způsoby.

24.



25.

Uchytíme gumičky za spodní háčky, jestliže chceme kapucku jen srolovat. 
Nebo o vrchní pohyblivé háčky, jestliže chceme použít celou kapucku.

Zkontrolujte si podsazení děťátka, aby sahala látka od kolenní jamky po 
kolenní jamku. Rukami můžete jít pod zadeček děťátka a ujistit se, že 

zadeček přehoupl přes vrchní okraj bederního pásu.

26.



1.

Postupujeme stejně jako při crossových do momentu
nasazení ramenních pásů.

NOŠENÍ S KLASICKÝMI RAMENNÝMI PÁSY

Zvedneme opěrku a nejprve 
si nasadíme jeden ramenný 
pás, druhou rukou děťátko 
přidržujeme. 

Potom druhý pás.

2.



Zapneme si hrudní sponu.

Její výšku si nastavíte 
posunutím nahoru a dolů, 
ideálně si to přednastavit 
ještě před nošením. 

Dotáhneme sponu. Jestliže 
nedosáhnete až k lopatkám, 
kde je nejideálnější poloha 
hrudní spony, tak můžete si 
uchopit ramenní pásy na 
ramenou a povytáhnut si je ke 
krku bez toho, abyste měnili 
polohu hrudní spony.

Zapnete ji za krkem a jen 
uvolníte úchop a vrátíte nazpět 
do středu lopatek. 

3.

4.



Zkontrolujte si podsazeni děťátka, aby sahala látka od kolenní jamky po 
kolenní jamku. Rukami můžete jít pod zadeček děťátka a ujistit se, že 

zadeček přehoupl přes vrchní okraj bederního pásu.

6.

Ideální pozice hrudní spony.

Potom když si nosič dáváte dolu, 
můžete si zatáhnout přebytečný 
popruh do gumiček a na další 
nošení už bude připravený.

5.



Pro nošení na zádech doporučujeme použít klasické ramenní pásy.

NOŠENÍ NA ZÁDECH

Na zádech vždy nosíme děťátko, 
které už samostatně sedí.

U starších dětí otočíme bederní 
pás tak, aby opěrka bola přepra-
vená na zádech.

Bederní pás si dáváme výše než 
u předního nošení – postupně 
bude padat, jestliže se málo 
zatáhne.

1.

2.

Jestliže děťátko už  spolupracuje, můžeme si ho vysadit na záda.
Jestliže je ještě malé, můžeme si bederní pás připravit tak, že pootočíme opěrku 

na náš bok, děťátko posadíme na bok a pomalu přetáčíme na záda,
ideálně v předklonu.



Nasadíme si ramenní pásy.

Zapneme si hrudní sponu,
na hrudníku.

3.

4.



Opěrka má sahat po okraj kolenní 
jamky.

Zkontrolujeme si rukami podsa-
zení děťátka, odsledujeme si, 
aby nebyla opěrka krátká a 
nebyla zbytečně velká část 
opěrky pod zadečkem, což by 
nám zkracovalo její výšku.

Při kojení v nosiči povolujeme dotahovaní pod slintáčky - ale ne na úplné 
maximum.

Jemně povolíme bederní pás níže až k bedrům.
Při větším poprsí můžeme jemně uvolnit přední popruh pod paží.
Následně se jemně předkloníme a nabídneme děťátku prso. Jestliže už 
děťátko saje, můžeme se opět pomalu narovnat.

Kojení v nosítku je jen o zvyku a tréninku, je to efektivní způsob jak si 
zpohodlnit kojení kdekoliv a kdykoliv bude potřebné.

6.

TIP NA KOJENÍ

5.



Nosítko Vám příjde vyprané a vyžehlené pod párou, takže je 
vhodné na okamžité použití. Nosítko perte nevyhnutelně, lokální 
znečištění přeperte jen v rukách. Na skvrny doporučujeme žlučo-
vé mýdlo. Při praní v pračce dodržujte pokyny na štítku. Perte při 
30° při nízkých otáčkách. Pokud se dá, použijte povlečení na 
polštář a vždy nechejte spony zapnuté, aby se neobouchaly, a 
šňůrky uvolněné. Stačí přeprat v čisté vodě, případně můžete 
použít prostředek bez aviváže a rozjasňovače (denkmint, ecover).

Nechejte ho volně usušit, nesušte na slunku ani na radiátoru.

Nosítko je barvené přírodními barvami, certifikovanými pro děti. 
Slintáčky můžete prát odděleně, stačí rozepnout popruh a 
stáhnout jej z ramenního pásu. Žehlete jen části, kde nejsou 
výplně na nižším stupni. Nikdy nežehlete černé popruhy!

Jestliže potřebujete poradit s nastavením, 
naše stálá podpora nošení je tu pro Vás.

Přejeme krásné chvíle při nošení děťátka.

W W W. R I S C H I N O. C Z

PÉČE O NOSÍTKO



ABY TLAK DOTAHOVÁNÍ
SMEROVAL K ZADEČKU
PODOBNE JAKO V ŠÁTKU.

RISCHINO


