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DidyTai®

Návody na vázání 

Vhodné pro děti od 
3,5 kg do 16 kg.



Všeobecné pokyny  
Příprava pro všechny způsoby nošen
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Nastavení šířky

1
Odpovídající šířku sedu nastavte utažením. Šířku pruhu mezi nožičkama dítěte je třeba nastavit tak,aby pruh sahal 

dítěti od jedné podkolenní jamky ke druhé.Při nastavování šířky podsaďte 
dítěti nožičky, tak aby mulátka podpírala i stehýnka. Tkaničky zafixujte 
uvázáním uzlu. Pak užani během používání nosítkanebude mít nikde nic 
šanci povolit
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Překřížené pruhy by 
měly vést přes spodní 
prodlouženou část 
nosítkaDidyTai.

U těžších dětí je u 
všech úvazů možné 
vést popruhy přes 
nožičky dítěte,překřížit 
pod zadečkem a 
pod nožičkama zase 
zpět. U miminek ale 
doporučujeme vedení 
popruhů pod nožičkama.

U všech úvazů se 
vyplatí roztáhnout 
na zádech ramenní 
popruhy doširoka.

Tipy



1 DidyTai si kratšími 
popruhy uvažte jako 
zástěru. Tkaničky 
nastavující šířku sedu 
leží vnězástěry.

2 Dítěsi posaďte do 
pasu s nožičkama 
kolem Vašeho pasu. 

3 Zádovou část nosítka 
DidyTai překlopte dítěti 
nahoru přes zádíčka.

4 Dítěpřidržujte 
jednou rukou a jeden 
popruh po druhém si 
přehoďte přes ramena. 

5 Popruhy za zády 
překřižte a veďte 
dopředu. Dítěcelou dobu 
držte!

6 Ujistěte se, že 
popruhy nejsou nikde 
přetočené a přes ramena 
je látka rozprostřená 
dohladka. Oba pruhy 
pevnědotáhněte.

7 Napnuté a dobře 
dotažené popruhy 
pod zadečkem dítěte 
překřižte a veďte je pod 
jeho nožičkama na Vaše 
záda. Zde uvažte dvojitý 
uzel

8 Miminku 
nadzvedněte kolínka a 
zadečkem ho posuňte 
ažna dno vytvořené 
kapsy. Ve výsledku 
musí být kolínka vždy 
výšnežzadeček

9 Kdyždítěusne, 
vytáhněte opěrku hlavy 
nahoru a upevněte ji 
plastovými brzdičkami na 
ramenních popruzích

Úvaz na břicho
od narození 
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1 DidyTai si uvažte 
kolem pasu, zádovou 
část nechte viset na 
boku. Dítě si posaďte 
na bok.

2 Zádovou část nosítka 
DidyTai překlopte dítěti 
nahoru přes zádíčka a 
rozprostřete dohladka.

3 Zadní popruh veďte 
za zády přes druhé 
rameno dopředu a držte 
jej napnutý. Dítě pevně 
přidržujte!

4 Dítě si posuňte pod 
rukou na záda.Pomožte 
si přitom taháním za 
napnutý zadní popruh. 
Dítě stále rukou jistěte.

5 I druhý popruh veďte 
přes rameno dopředu. 

6 Dejte si oba pruhy mezi 
kolena a pevněje stiskněte 
a v předklonu as rovnými 
zády upravte polohu dítěte 
v nosítku DidyTai.

7 Oba popruhy 
pevně dotáhněte, aby 
zádová opěrka dobře 
obepínalazáda dítěte.

8 Na hrudi popruhy 
překřižte a držte je 
stále napnuté. Pro lepší 
rozložení váhy můžete 
popruhy na ramenou 
rozprostřít.

9 Napjaté popruhy 
veďte dozadu pod 
nožičky dítěte, pod 
zadečkem je překřižte 
a pod nožičkama veďte 
zpátky dopředu. Zde 
uvažte dvojitý uzel.

10 Dítěti nadzvedněte 
kolínka a zadečkem ho 
posuňte ažna dno 
vytvořené kapsy DidyTai. 
Ujistěte se, že kolínka má 
výš než zadeček.

11 Když dítě usne, 
vytáhněte opěrku hlavy 
nahoru a upevněte ji 
plastovými brzdičkami na 
ramenních popruzích.

Nošení na zádech
od dobrého držení hlavičky
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