
WAŻNE! 
PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, ABY 

MÓC Z NIEJ SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

OSTRZEŻENIE: Twoja równowaga może być zakłócona ruchami Twoimi i dziecka
OSTRZEŻENIE: Zachować ostrożność podczas nachylania i wychylania się
OSTRZEŻENIE: To nosidełko nie nadaje się do użytku podczas zajęć sportowych

Nosidło przeznaczone jest dla dzieci od 3,5 do 20 kg (od pierwszych miesięcy do 3 
roku życia - dotyczy modelu Grow Up oraz Grow Up Air) oraz od 6-8 mc do około 
2,5 lat lub do 20kg (dotyczy modelu Standard).
Przed użyciem produktu dla dziecka urodzonego przedwcześnie lub z chorobami, 
należy skontaktować się z lekarzem.
Produkt zgodny z normą PN-EN 13209-2:2016-04

INFORMACJE DODATKOWE:

• Układając dziecko w nosidle szczególną uwagę zwróć na odpowiedni sposób jego 
ułożenia oraz czy jest to wykonywane zgodnie z instrukcją.
• Przed każdym użyciem nosidła należy sprawdzić jego stan. Niedopuszczalne jest 
korzystanie z nosidła poprutego, dziurawego lub wzbudzającego niepokój osoby noszącej. 
Nie szarp, nie ciągnij z duża siłą.
• W nosidle należy spacerować. Nie wolno w nim biegać oraz uprawiać innych sportów.
• Dbaj o bezpieczeństwo dziecka znajdującego się w nosidle. Pamiętaj o zachowaniu 
odległości od przeszkód oraz gorących elementów np. włączonej kuchenki.
• Nie można stosować więcej niż jednego nosidła w tym samym czasie.
• Powinno unikać się picia gorących napojów oraz spożywania gorących posiłków w 
trakcie noszenia dziecka z nosidle
• Nie noś dziecka w nosidełku podczas jazdy samochodem lub innym pojazdem 
mechanicznym (jako kierowca i pasażer)
• Nie śpij i nie leż z dzieckiem zapiętym w nosidełku
• Nigdy nie odpinaj więcej niż jednej klamry jednocześnie
• Dziecko należy nosić przodem do opiekuna dopóki nie będzie w stanie samodzielnie 
trzymać główki
• Przy odpinaniu klamer zawsze przytrzymuj dziecko.
• Podczas używania nosidełka obserwuj swoje dziecko
• Zachowaj szczególną ostrożność podczas nachylania i wychylania się.
• Nie używać nosidełka jeśli brakuje jakiegoś elementu lub jest on uszkodzony.



1. Specjalnie wyprofilowany panel wykonany z miłej w dotyku bawełny 
posiadającej certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (poz. 1)
2. Usztywniony pas biodrowy (dotyczy Grow Up) z możliwą regulacją w 
przedziale 69-150 cm (poz. 2) W nosidełku Standard i Multi Size zastosowany 
został pas wypełniony specjalną gąbką.
3. Wygodne wypełnione pianką poduszeczki, które poprawiają komfort 
noszenia i ułożenie nóżek dziecka podczas dłuższych spacerów. (poz. 3)
4. Uchwyty na zaczepienie kapturka, który znajduje się w zestawie z każdym 
nosidełkiem (poz. 4)
5. Miękkie i komfortowe pasy naramienne wypełnione specjalną gąbką     
(poz. 5)
6. Zestaw atestowanych klamer umożliwiający dokładne dopasowanie nosidła 
do osoby noszącej i dziecka
7. Dodatkowa regulowana klamra pozwalająca spiąć pasy naramienne na 
wysokości łopatek (poz. 6)
8. Atestowana klamra z dodatkową blokadą zapewniająca bezpieczeństwo w 
trakcie noszenia.

Opcjonalne osłonki, które ochraniają dziecko przed paskiem parcianym na 
pasach naramiennych. Mogą również służyć jako gryzak. (poz. 7)
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Regulacja szerokości panelu odbywa się za pomocą rzepu znajdującego się od 
wewnętrznej strony (poz. 1) - dotyczy modelu Grow Up. W modelu Multi Size 
regulacją jest za pomocą troczków. W modelu Standard regulacja jest możliwa 
za pomocą opcjonalnych przedłużek poszerzających panel o 10 cm.

Rzep regulujemy adekwatnie do noszonego dziecka. Poprawna szerokość 
panelu jest w momencie kiedy materiał sięga od jednego do drugiego dołu 
podkolanowego dziecka. Dla ułatwienia zostały zastosowane oznaczenia (poz. 
2), które pokazują orientacyjną szerokość nosidełka dla danej kategorii 
wiekowej.

W przypadku mniejszych dzieci istnieje możliwość zapięcia nosidełka na dolne 
klamry (poz. 3). Dolne klamry zapinane są do klamer wychodzących z pasów 
naramiennych (rys. 4) – dotyczy modelu Grow Up i Multi Size.

Po założeniu pasów naramiennych w ostatnim kroku należy zapiąć tylną 
klamrę znajdującą się na wysokości łopatek. (poz 5.) 

Paski parciane w nosidełku powinny być zaciągnięte tak, aby dziecko siedziało 
stabilnie i bezpiecznie. 
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Dla dzieci poniżej czwartego miesiąca życia zalecamy noszenie 
w chuście tkanej. Z nosidła najlepiej korzystać w momencie 
kiedy dziecko zacznie samodzielnie siadać. Nie zalecamy 
noszenia w nosidle dziecka, które nie trzyma samodzielnie 
główki. Jeżeli jednak zdecydujesz się na ten krok pamiętaj o 
odpowiednim usztywnieniu  głowy dziecka poprzez 
wyregulowanie nosidła za pomocą klamer.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Produkt zgodny z normą PN-EN 

13209-2:2016-04

              

Nosidło wyprodukowano ręcznie w Polsce. Wszystkie elementy 
objęte są dwuletnią gwarancją.

PRODUCENT:

LUNA DREAM KATERYNA LEVCHAK
ul. Mazowiecka 74, 05-530 Dobiesz
e-mail: sklep@lunadream.pl  
telefon: +48 22 591 62 98 
www.lunadream.pl

          

Nosidło należy prać ręcznie w temperaturze 30 stopni. Nie 
szorować, ewentualne plamy czyścić delikatną szmatką. 
Nosidła zalecamy prać bez użycia mocnych środków 
zawierających np. wybielacz.


