
Babylonia Flexia - popis nosítka

100 %
comfort

100 %
organic cotton

UPF 
40+

Návod - obsah

Flexia obsahuje 3 panely v po sobě jdoucích velikostech.
Panely jsou snadno vyměnitelné díky zipu. To umožňuje
nosítku růst s dítětem. Není třeba žádné složité úpravy
velikosti. Od narození do věku batole (3,5 - 20 kg).

Comfort

Optimální komfort nošení díky měkkým ramenním po-
pruhům a podpůrnému pásu. Ramenní popruhy mohou 
být nošeny také překřížené.

100% organic bavlna

Srolovaná kapuce pro spaní s UV filtrem 40+

Ergonomic design
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DŮLEŽITÉ! POKYNY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

VAROVÁNÍ!
•Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna vaším pohybem a také
pohybem dítěte.

•Dávejte pozor, když se shýbáte nebo nakláníte dopředu nebo do stran.
•Tento nosič není vhodný pro používání při sportovních aktivitách.
•Stále sledujte své dítě a zajistěte, aby ústa i nos nebyly zakryté.
•V případě dětí o nízké porodní hmotnosti a dětí se zdravotními obtížemi se
před použitím výrobku poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

•Ujistěte se, že bradu vašeho dítěte nemáte na hrudi, mohlo by být omezeno
jeho dýchání a hrozit nebezpečí udušení.

•Aby nedošlo k nebezpečí vypadnutí dítěte zajistěte, aby bylo dítě bezpečně
umístěno v nosiči.

Před sestavením a použitím nosiče Babylonia Flexia si přečtěte všechny poky-
ny. Uchovávejte tyto pokyny pro budoucí použití.Před každým použitím zkont-
rolujte, zda jsou všechny přezky, zarážky, popruhy a nastavení bezpečné. Před 
každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhané švy, roztrhané popruhy ne-
bo tkanina a poškozené spojovací prvky. Přestaňte používat nosič, pokud ně-
které části chybí nebo jsou poškozené. Dítě vždy noste směrem k tělu buď v 
přední, boční nebo zadní poloze, nohy dítěte mějte ve správné poloze; tento 
nosič není určen pro použití v poloze směřující ven. Neomezujte obličej dítěte 
při nošení. Umožněte prostor pro pohyb hlavy. Předčasně narození kojenci, 
kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce 
ohroženi udušením. Dávejte pozor na zvýšené riziko vypadnutí dítěte z nosiče, 
když bude aktivní. Nikdy neodepínejte bederní pás, když je dítě v nosiči. Nikdy 
nepoužívejte nosič při narušení rovnováhy nebo pohyblivosti z důvodu cvičení, 
ospalosti nebo zdravotních stavů. Uvědomte si nebezpečí ve svém domácím 
prostředí, nikdy nepoužívejte nosič při práci jako je vaření nebo čištění, které 
zahrnují zdroj tepla nebo vystavení chemikáliím. Nikdy nesmíte nosit nosič při 
jízdě v motorovém vozidle. Tento nosič není vhodný pro použití při sportovních 
činnostech, např. běh, jízda na kole, plavání a lyžování. Tento nosič je určen 
pouze pro použití s   jedním dítětem v daném okamžiku. Dětský nosič držte mi-
mo dosah dětí, když jej nepoužíváte. Skvrny čistěte jemným mýdlem a vodou. 
Praní pouze v případě potřeby podle pokynů k údržbě. Váš vlastní dobrý úsu-
dek je nejlepší způsob, jak se vyhnout nehodám, když nosíte své dítě.

VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ

NOSÍTKO BABYLONIA FLEXIA 

Nebezpečí pádu - kojenci mohou vypadnout širokým otvorem pro 
nohy, nebo horní částí nosítka.
Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny upevňovací 
prvky bezpečně zajištěné.
Buďte více opatrní při naklánění nebo při chůzi s dítětem v nosítku.
S dítětem v nosítku se nikdy neohýbejte v pasu a neklekejte na 
kolena. 
Používejte toto nosítko jen pro děti o hmotnosti od 3kg do 20kg

Nebezpečí udušení - kojencům do 4 měsíců hrozí udušení v tomto 
nosítku pokud je jejich obličej přitisknutý na vaše tělo.
Nepoutejte příliš těsně dítě k vašemu tělu.
Ponechejte prostor pro pohyb hlavy.
Nezakrývejte obličej dítěte.  

Nosítko Babylonia Flexia 
Design a kvalita od výrobce: Babylonia bvba, Ternesselei 191, 

B-2160 Wommelgem, Belgie. Vyrobeno v Číně.

Toto dětské nosítko je v souladu s normou EN13209-2:2005, 
ASTM F2236

Instruktážní video jak používat nosítko Babylonia Flexia 
najdete na: www.babylonia.eu nebo na: www.mlr.cz 
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Správné umístění - k polibku

Správná “M-pozice” nohou s podepřenými stehny

Správná podpora zad

Podpora hlavy pro novorozence do 4 měsíců

Viditelná tvář po celou dobu

1. Mírně ohnutá záda a hlava vzhůru, aby byly dýchací cesty volné.
2. Příliš přitažené, velký tlak na záda.
3. Dítě sklouzlo do polohy na bříšku, dýchací cesty nejsou volné.

Podpora hlavy pro novorozence dokud nemá dostatečně silné
svaly pro ovládání hlavy a krku: zadní panel poskytuje podporu až
do střední části ucha.

Bezpečnostní rady a tipy při nošení
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ZAČÍNÁME

0-3m

PANEL 1 3-10m

PANEL 2
10m-4roky
PANEL 3

Zvolte správnou velikost zadního panelu a
připněte snadno zipem.

Příprava Vašeho nosítka Babylonia Flexia

2/3

BEZPEČNĚ ZAJISTĚTE

DEMO VIDEO

ONLINE

V nosítku by měla být alespoň 2/3 horní části nohy; kolena nechte volná.

příliš moc příliš málo

min. 3,5 kg/7,7 lb

min. 50 cm/20”
od ± 4 kg/8,8 lb

 60 cm/24”

od ± 5,5 kg/12 lb

74 cm/29”

max: 20 kg/44 lb
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BŘÍŠKO K BŘÍŠKU S ROVNÝMI POPRUHY

Novorozenci, min. 3.5kg a 50cm Novorozenci, min. 3.5kg a 52cm

BŘÍŠKO K BŘÍŠKU S PŘEKŘÍŽENÝMI POPRUHY   
DEMO VIDEO

ONLINE
DEMO VIDEO

ONLINE
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NOŠENÍ NA BOKU
DEMO VIDEO

ONLINE
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Praní v pračce za studena Nesušit v sušičce  Nebělit. Nežehlit  Nedávat do čistírny

NOŠENÍ NA ZÁDECH
DEMO VIDEO

ONLINE

ODPOVÍDÁ BEZPEČNOSTNÍ NORMĚ
ASTM F2236

Další informace nejen o produktech
značky Babylonia najdete na 
stránkách distributora značky 

Babylonia: www.mlr.cz 

Instruktážní video jak používat 
nosítko Babylonia Flexia najdete na:

www.babylonia.eu
www.mlr.cz

Tento návod k užívání nosítka 
Babylonia Flexia najdete také na: 

www.mlr.cz

V případě dotazů nás můžete 
kontaktovat na:

info@mlr.cz




