
Návod k použití ergonomického

nosiče                    4ever se širokými

popruhy.

Nosič je určený pro dítě od velikosti 62 do 104 a nosnost
je maximálně 20 kg (přibližně od tří měsíců do tří let).



Výšku opěrky pro záda nastavíte 

pomocí popruhů. Popruhy stáhněte 

tak, aby dítě mělo horní část zádové 

opěrky asi v polovině hlavičky. Pro 

miminka, která ještě samy 

nedokážou udržet hlavičku, je 

potřebné zajistit jim hlavičku kapucí. 

Kapuce se zajišťuje pomocí gumiček

umístěných pod ní.

Před použitím ergonomického nosiče 

je potřebné nastavit ho podle velikosti 

dítěte. Šířku mezi nožičkami nastavíte 

pomocí šátkových šňůrek. Šňůrky 

stáhněte tak, aby mělo dítě látku 

nosiče od kolene po koleno. Čím menší 

dítě, tím víc stáhněte šňůrky a 

zmenšíte tak šířku. Šňůrky následně 

zavažte na uzel.

1.

2.



Bederní pás umísťujete podle 

velikosti dítěte. Čím je dítě menší, tím 

výše si připevněte pás. Například u 

tříměsíčního miminka je to to těsně 

pod úrovní prsou.

3.

Sponu bederního pásu převlečte 

skrz pojistnou gumičku a důkladně ji 

zacvakněte. Popruh silně zatáhněte 

tak, aby bederní pás pevně držel na 

svém místě.

4.



Ramenní popruhy překřižte za zády 

a spony provlečte skrz 

bezpečnostní gumičky, zacvakněte

spony a popruhy dotáhněte dle 

potřeby. 

Široké popruhy je možné nosit i jako 

popruhy úzké–rovně. Navlečte 

externí spony, zapněte popruhy 

rovně a externí spony zapněte na 

zádech.

6.

Dítě umístěte na bederní pás, jemně 

mu roztáhněte nožičky a bederní pás 

vtlačte mezi sebe a dítě. Tím docílíte 

lepšího podsazení. Na ramena 

umístěte ramenní popruhy.

5.



Pokud je dítě v nosiči umístěné 

správně, měli byste být schopní 

políbit ho na hlavičku.

8.

Přečnívající nepotřebné části 

popruhů srolujte a zajistěte 

gumičkou, aby nepřekážely.

7.



Příběh s jménem Lenka se díky vám neustále posouvá dále a my jsme nesmírně šťastní, 

že naše produkty přinášejí krásné chvíle nošení rodičům a dětem po celém světě.

Děkujeme Vám za zakoupení 
produktu               

Ahoj,

jsem Lenka, žilinčanka, manželka, pracující 

trojnásobná maminka, žena, která se nerada nudí 

a vlastně to ani při práci a dětech nedokáže.

Příběh Lenky

Osud mi sice dal do vínku i hendikep, ale naučila 

jsem se s ním žít a celý život se na svět dívám 

pozitivně. Řídím se heslem, že ve všem člověk 

najde i něco dobrého a že sny je potřebné si plnit. 

Já své sny žiju – věnuji se tomu co mě baví a 

naplňuje. Právě proto vznikl i internetový obchod 

belenka.cz. Už od doby, kdy se mi narodila první 

dcerka (pak druhá a potom ještě syn), jsem 

se zamilovala do šátků a nosičů na nošení 

dětí. Vymyslela jsem pro vás nosič vyrobený 

ze šátku, čímž se spojují dvě jedinečné 

vlastnosti: pohodlnost a nenahraditelnost 

šátku s praktičností nosiče. Šátky a nosiče 

značky Be lenka však nejsou jen výrobkem na 

nošení dětí. Do každého jednoho produktu 

vkládám sebe, své nápady a své srdce.

Lenka Cenigová
zakladatelka Be Lenka


