
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
NOSIDEŁKA REGULOWANEGO 
LUNA DREAM

• Układając dziecko w nosidełku szczególną uwagę zwróć na odpowiedni sposób jego 
ułożenia oraz czy jest to wykonywane zgodnie z instrukcją.

• Przed każdym użyciem nosidełka należy sprawdzić jego stan. Niedopuszczalne jest 
korzystanie z nosidełka poprutego, dziurawego lub wzbudzającego niepokój osoby 
noszącej.

• W nosidełku należy spacerować. Nie wolno w nim biegać oraz uprawiać innych 
sportów.

• Dbaj o bezpieczeństwo dziecka znajdującego się w nosidełku. Pamiętaj o zachowaniu 
odległości od przeszkód oraz gorących elementów np. włączonej kuchenki.

• Nie można stosować więcej niż jednego nosidełka w tym samym czasie.

• Powinno unikać się picia i rozlewania gorących napojów oraz spożywania gorących 
posiłków w trakcie noszenia dziecka w nosidełku.

• Nie śpij i nie leż z dzieckiem zapiętym w nosidełku.

• Nie noś dziecka w nosidełku podczas jazdy samochodem lub innym pojazdem 
mechanicznym (jako kierowca i pasażer)

Zgodne z normą: PN-EN 13209-2:2016-04

Wyprodukowano w Polsce / Made in Poland Przepis prania  /  Washing instruction

Dla dzieci od 4 do 20 kg / For children from 4 to 20 kg

WAŻNE! 
Przed użyciem nosidełka należy zapoznać się z instrukcją oraz poniższymi uwagami. 

OSTRZEŻENIE: Twoja równowaga może być zakłócona ruchami Twoimi i dziecka

OSTRZEŻENIE: Zachować ostrożność podczas nachylania i wychylania się

OSTRZEŻENIE: Ta chusta nie nadaje się do użytku podczas zajęć sportowych
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Przyłóż wewnętrzną część pasa 
biodrowego do swojego brzucha. Pas 
powinien znajdować się na takiej 
wysokości, żeby docelowo głowa 
dziecka znajdowała się na wysokości 
Twojej klatki piersiowej.  
.
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ZAKŁADANIE NOSIDEŁKA REGULOWANEGO – NOSZENIE Z PRZODU

Przed użyciem dokładnie sprawdź nosidełko, dopasuj jego panel do rozmiarów Twojego dziecka po 
to, aby podczas zakładania uniknąć zamieszania i zachować spokój Twój i dziecka. 

Za pomocą sznurków wyreguluj panel nosidełka na szerokość u podstawy przy pasie biodrowym, na 
wysokość po bokach oraz na szerokość w górnej części na wysokości szyjki dziecka.

Przypnij klamrę, która się znajduje na końcu pasa naramiennego w połowie wysokości panelu jeśli 
używasz nosidełko dla starszego dziecka lub w jego dolnej części blisko pasa biodrowego jeśli 
dziecko jest jeszcze małe.
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Zapnij pas biodrowy przekładając klamrę 

przez gumkę, która zabezpiecza nosidło 

przed przypadkowym odpięciem. Dość 

ciasno dociągnij taśmę przy pasie 

biodrowym. Upewnij się że panel nosidła 

znajduje się dokładnie na środku Twojego 

ciała. 

Umieść dziecko tak aby jego 

pupa przylegała do podstawy 

panelu, ciało układało się 

symetrycznie, a panel sięgał od 

kolanka do kolanka.

Przytul dziecko do siebie i nałóż 

materiał panelu na jego plecy aż po 

szyje dziecka.
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Załóż pas naramienny jedną 

ręką na swoje jedno ramię, 

druga ręką cały czas 

podtrzymując dziecko. Powtórz 

to samo z drugą stroną. 

Uwaga! Jeśli przed 
założeniem nosidełka 
klamry z pasów 
naramiennych zostały 
wpięte do dolnej części 
panelu, nakładając szelki na 
swoje ramiona, upewnij się 
uprzednio, że czarna taśma 
wraz z klamerką, w którą 
wpięliśmy szelkę, 
przechodzi pod nogami 
dziecka. 
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Sięgając dwoma rękami za swoje 
plecy, zapnij klamerkę pomiędzy 
dwoma pasami naramiennymi. 
Dociągnij pasek dość ciasno, aż 
poczujesz że pasy naramienne 
komfortowo ułożyły się na Twoich 
plecach. 
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Dociągnij panel nosidełka na każdym 

odcinku tak, aby dziecko przylegało do 

Ciebie bardzo blisko. Dociągnij taśmę 

przy pasach naramiennych.

Dociągnij taśmy przy panelu 

nosidełka. Na środku- jeśli 

klamra od szelki została wpięta 

w środkowej części panelu po 

bokach.

Na dole (pod nóżkami dziecka) jeśli 

szelka została wpięta do klamry u 

podstawy pasa biodrowego

Na koniec zwróć jeszcze raz uwagę czy 

dziecko w nosidełku umieszczone jest 

symetrycznie a jego pupa znajduje się 

poniżej kolan, w razie potrzeby 

popraw pozycję. 
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Zapięcie szelek przy pasie 

biodrowym łatwiej pozwala 

zachować lekko zaokrąglony 

kształt pleców dziecka, a przez 

to bardziej odciążyć jego 

kręgosłup, co jest ważne pod 

czas noszenia mniejszego 

dziecka. Przy starszym dziecku 

klamra może być zapięta w 

połowie wysokości panelu .

ZAKŁADANIE NOSIDEŁKA REGULOWANEGO – NOSZENIE Z PRZODU



1

Przyłóż wewnętrzną część pasa 
biodrowego do swojego brzucha. Pas 
powinien znajdować się na takiej 
wysokości, żeby docelowo głowa 
dziecka znajdowała się na wysokości 
Twojej klatki piersiowej. .
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ZAKŁADANIE NOSIDEŁKA – NOSZENIE Z PRZODU, PASY SKRZYŻOWANE

Przed założeniem nosidełka wszystkie klamry powinny być rozpięte.

Ruchome elementy z klamrami, znajdujące się na pasach naramiennych i spinające je miedzy sobą w 
tym wiązaniu mogą być zdjęte dla Twojej wygody.
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Zapnij pas biodrowy przekładając 

klamrę przez gumkę, która 

zabezpiecza nosidło przed 

przypadkowym odpięciem. Dość 

ciasno dociągnij taśmę przy pasie 

biodrowym. Upewnij się że panel 

nosidła znajduje się dokładnie na 

środku Twojego ciała. 

Umieść dziecko tak aby jego 

pupa przylegała do podstawy 

panelu, ciało układało się 

symetrycznie, a panel sięgał od 

kolanka do kolanka. 

Aby wyjąć dziecko z nosidełka należy 
rozpiąć klamrę pomiędzy pasami 
naramiennymi

Następnie zdjąć najpierw jeden a potem drugi 
pas naramienny, cały czas asekurując dziecko 
drugą ręką. 
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WYJMOWANIE DZIECKA Z POZYCJI NOSZENIA Z PRZODU
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Przytul dziecko do siebie i nałóż 
materiał panelu na jego plecy aż po 
szyje dziecka. .
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Załóż pas naramienny jedną ręką na 

swoje jedno ramię, druga ręką cały czas 

podtrzymując dziecko. 

Zamień ręce podtrzymujące 

dziecko i sięgnij do tyłu po 

zwisający pas.

Poprowadź pas pod lewą pachą i 

zapnij klamrę w środkowej części 

panelu jeśli nosisz starsze dziecko. Lub 

poprowadź pas pod nóżką dziecka i 

zapnij klamrę blisko pasa biodrowego 

jeśli nosisz małe dziecko.
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Powtórz to samo z drugą stroną 

podtrzymując dziecko, aż 

obydwie klamry nie zostaną 

zapięte. 

Dociągnij panel nosidełka na 

każdym odcinku tak, aby 

dziecko przylegało do Ciebie 

bardzo blisko. Dociągnij taśmy 

przy pasach naramiennych.
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ZAKŁADANIE NOSIDEŁKA – NOSZENIE Z PRZODU, PASY SKRZYŻOWANE



10

Dociągnij taśmy przy panelu 
nosidełka. Na środku- jeśli klamra od 
szelki została wpięta w środkowej 
części panelu lub na dole (pod 
nóżkami dziecka) jeśli szelka została 
wpięta do klamry przy pasie 
biodrowym. 
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Skrzyżowanie pasów pomaga przenieść 

ciężar dziecka na środek Twojego ciała i 

jeszcze bardziej odciążyć ramiona i 

kręgosłup. 

Na koniec zwróć jeszcze raz 

uwagę czy dziecko w nosidełku 

umieszczone jest symetrycznie, 

a jego pupa znajduje się poniżej 

kolan, w razie potrzeby popraw 

pozycję. 

ZAKŁADANIE NOSIDEŁKA – NOSZENIE Z PRZODU, PASY SKRZYŻOWANE

ZAKŁADANIE TYŁ

Przypnij klamrę która się znajduje na końcu szelki w połowie wysokości panelu jeśli używasz nosidełko dla 

starszego dziecka lub w dolnej jego części blisko pasa biodrowego jeśli dziecko jest jeszcze małe. 

Zapięcie szelek przy pasie biodrowym łatwiej pozwala zachować lekko zaokrąglony kształt pleców dziecka, a 

przez to bardziej odciążyć jego kręgosłup, co jest ważne pod czas noszenia mniejszego dziecka. U starszych 

dzieci szelki zapinamy w środkowej części panelu.
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Przyłóż wewnętrzną część pasa 
biodrowego do swojego brzucha. Pas 
powinien znajdować się na takiej 
wysokości, żeby docelowo głowa 
dziecka znajdowała się na wysokości 
Twojej klatki piersiowej.  
.
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Zapnij pas biodrowy przekładając klamrę 

przez gumkę, która zabezpiecza nosidło 

przed przypadkowym odpięciem. Dość 

ciasno dociągnij taśmę przy pasie 

biodrowym. Upewnij się że panel nosidła 

znajduje się dokładnie na środku Twojego 

ciała. 

Umieść dziecko tak aby jego 

pupa przylegała do podstawy 

panelu, ciało układało się 

symetrycznie, a panel sięgał od 

kolanka do kolanka.
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Przytul dziecko do siebie i nałóż 
materiał panelu na jego plecy aż po 
szyje dziecka. .
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Chwyć obydwa pasy naramienne do 

jednej ręki i przytrzymując dziecko 

drugą, zacznij przemieszczać go 

wokół swojej osi wraz z pasem 

biodrowym.

Gdy dziecko będzie mniej 

więcej na wysokości twojego 

biodra, weź jeden pas 

naramienny do jednej, a drugi 

go drugiej ręki i kontynuuj 

obracanie dziecka aż się okaże 

na środku twoich pleców.

Wtedy załóż obydwa pasy na swoje 

ramiona. 
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Zapnij i dociągnij dość ciasno klamrę 

łącząca obydwa pasy naramienne aż 

poczujesz, że pasy naramienne 

komfortowo ułożyły się na Twoich 

plecach. Powinna się znajdować 

poniżej linii obojczyków i nie 

wywoływać dyskomfortu

Dociągnij taśmy przy panelu 

nosidełka oraz przy pasie 

biodrowym. 
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ZAKŁADANIE TYŁ
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Na koniec zwróć jeszcze raz uwagę czy dziecko w nosidełku 

umieszczone jest symetrycznie a jego pupa znajduje się poniżej 

kolan, w razie potrzeby popraw pozycję



WAŻNE! PRZECZYTAJ PRZED 
UŻYWANIEM NOSIDEŁKA.
Zadbaj o prawidłowe ułożenie dziecka w chuście. 
Przez cały czas głowa dziecka powinna znajdować się 
wyżej od reszty ciała. Pamiętaj, aby umożliwić 
dziecku swobodne oddychanie. 

Zwróć szczególną uwagę, aby broda nie uciskała na 
mostek. Taka pozycja może powodować blokowanie 
dróg oddechowych. 

Nasza firma nie odpowiada za wypadki, które są 
wynikiem niewłaściwego korzystania z chusty.

Producent: Luna Dream, ul. Mazowiecka 74, 05-530 Dobiesz, Polska
Telefon: +48 22 591 62 98; sklep@lunadream.pl;  www.lunadream.pl

Wszystkie nasze produkty zostały wykonane ręcznie z zachowaniem największej staranności. 
Do produkcji używamy bezpiecznych dla dzieci materiałów, co podkreśla jakość chust i 
nosidełek Luna Dream. Na wszystkie chustyi nosidełka udzielamy dwuletniej gwarancji.

Aby wyjąć dziecko z nosidełka należy 
rozpiąć klamrę pomiędzy pasami 
naramiennymi i nieco poluzować pas 
biodrowy.

Następnie zdjąć pasy naramienne, chwycić je do 
jednej ręki i asekurując dziecko drugą ręką 
przesunąć go na biodrze do przodu.
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WYJMOWANIE DZIECKA Z POZYCJI NOSZENIA Z TYŁU

http://www.lunadream.pl/

