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POZOR! NÁVOD NA POUŽITÍ USCHOVEJTE NA PŘÍPADNOU POOZDĚJŠÍ POTŘEBU!

RISCHINONÁVOD K POUŽITÍ

KONF. VELIKOST: 86-116 VĚK: 1 - 5 LET

VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ:
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.



MILÁ ZÁKAZNIČKO, 
MILÝ ZÁKAZNÍKU,

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

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

XXL PREMIUM je ergonomické nosítko zkonstruo-
vané na nošení těžších a starších dětiček.

XXL PREMIUM  je ergonomické nosítko, které je určené 
pro děti od 1 roka do 5 let – od velikosti 86 do 116.

Chcete pohodlně nosit na zádech?
XXL PREMIUM má ramenní pásy navrhnuté speciálně pro kom-

fortní nošení na zádech, vepředu, stejně tak je možné jej křížit.

Dvojité prošití ramenních pásů a oboustranně dotahující spona 

umožní skutečně komfortní nošení bez omezení.

XXL PREMIUM  je rostoucí nosítko s nastavitelnou šířkou i 

výškou s bederním pásem s trojitou vrstvou. Vnější vrstva je 

velmi tvrdá, pevná a nosná. Vnitřní vrstva je měkčená tak, aby 

zabezpečovala pohodlnost.



NASTAVENÍ NOSÍTKA XXL PREMIUM

NOŠENÍ NOSÍTKA VEPŘEDU



1.

Ještě před nastavením nosítka si zatáhneme šňůrku šířky a výšky nosítka 
podle velikosti děťátka.

2.

Pokud má děťátko velikosti 86, zatáhneme na maximum a postupně s 
každou větší konfekční velikostí uvolníme o pár centimetrů. Když 

budeme mít děťátko na sobě, šňůrky si ještě doladíme přesně na jeho 
velikost a to tak, aby mu šířka nosítka u nožiček šla od kolenní jamky ke 

kolenní jamce.



Bederní pás si zapneme 
ve výšce tak, aby černý 
popruh procházel přes
střed pupku.

4.

3.

Výšku si nastavíme tak, aby sahala po spodní 
část krku. 



5.

Sponu si zapínáme před sebou pod jistící gumičku, která musí zůstat 
za okrajem spony.

6.

Spona musí nahlas zacvaknout.
Dotáhneme si na maximum bederní pás.

Přebytečnou část popruhu uchytíme gumičkou.



Jak máme šňůrku šířky 
opěrky zatáhnutou, děťátko 
podsazujeme nad ní. 

Je-li uvolněná, tak 
podsazujeme přímo 
nad bederní pás.

8.

7.

Bederní pás musí být dostatečně vysoko, zatáhnutý na maxi-
mum a jíst kolmo na osu těla, ne zešikma.



Ramenní pásy si přehodíme na 
ramena.

Zapneme si hrudní sponu.
Její výšku si nastavíte posunu-
tím dolů anebo nahoru, ideálně 
si to přednastavíte ještě před 
nošením.

Dotáhneme sponu.

9.

Jestliže nedošáhnete až na 
lopatky, kde je nejideálnější 
poloha hrudní spony, tak si 
můžete uchopit ramenní pásy 
na ramenou a povytáhnout si je 
ke krku bez toho, abyste měnili 
polohu hrudní spony.

Zapnete je za krkem a jen 
uvolníte úchop a vrátíte nazpět 
na střed lopatek.

10.



Dotáhneme si popruhy pod 
slintáčky na maximum.

Dotáhneme si popruhy. Pod 
paží si vepředu nastavujeme 
zadní popruh a na dotahování 
už s děťátkem v nosítku 
používáme jen přední popruh, 
který zatáhneme použitím 
plastového poutka.

11.

Zkontrolujeme si podsazení 
děťátka, tak aby nosítko sahalo 
ke kolenní jamce, tak aby 
nožka visela kolmo dolů.

Můžeme rukama zajet zespodu 
k zadečku děťátka a podebrat 
si ho rukami, abychom si ověři-
li, že děťátko nesedí na horním 
okraji bederního pásu, ale 
přesahuje přes něj.

12.



Fixační kapuci můžeme buď 
srolovat na ruličku a připnout ji
na okraj spony, anebo ji dát na 
hlavičku a zjistit o horní 
pohyblivé háčky.

13.



NOŠENÍ NA ZÁDECH

Na zádech vždy nosíme děťátko, 
které už samostatně sedí.

Při starších dětech otočíme 
bederní pás tak, aby opěrka byla 
připravená na zádech.

Bederní pás si dáváme výše než 
na přední nošení – výše než pas.

1.

2.

Jestliže děťátko už spolupracuje, můžeme si ho vysadit na záda.
Jestliže je ještě mladšího věku, můžeme si bederní pás připravit tak, že pootočí-
me opěrku na náš bok, děťátko podsadíme 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 pod- 
sazení děťátka, odsledujeme si, 
aby nebyla opěrka krátká a 
nebyla zbytočně velká část 
opěrky pod zadečkem, což by 
nám zkracovalo její výšku.

Při kojení v nosítku povolujeme dotahování pod slintáčky – ale ne na 
úplné maximum.

Jemně povolíme bederní pás níže až na bedra.
Při větším poprsí můžeme jemně uvolnit přední popruh pod paží.
Následně se jemně předkloníme a nabídneme děťátku prso. Jestli 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 kdykoliv a kdekoliv bude potřeba.

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.
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PÉČE O NOSÍTKO



RISCHINO

ABY TLAK DOTAHOVÁNÍ
SMEROVAL K ZADEČKU
PODOBNE JAKO V ŠÁTKU.


