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DidyKlick®

Návody na vázání 

CEN/TR 16512:2015

Vhodné pro děti od 
3,5 kg do 20 kg.



Všeobecné pokyny  
Příprava pro všechny způsoby nošen

www.didymos.com

Zádový panel si posuňte 
dopředu a...

... bederní pás dotáhněte 
tažením za volný konec.  

Přezku prostrčte bezpečnostní 
smyčkou z gumy  ..

... a dobře ji zacvakněte.  

... nastavte šířku 
hlavního panelu od 
kolínka ke kolínku

Zkrácení zádového panelu 
pro malá miminka docílíte 
tím, že stáhnete navíc i 
šňůrku s brzdičkou. U větších 
dětí to není již potřeba.

Díte si položte na 
rozprostřený DidyKlick 
a...  

Opěrku hlavy si 
nastavte šňůrkou s 
brzdičkou.

Výšku opěrky si 
nastavíte prostrčením 
pásku očkem na rameni 
a jeho upevněním.

Totéž na druhé straně.

Nastavení šířky sedu Nastavitelná výška sedadla

Šířka sedu je plynule nastavitelná. Výška panelu je nastavitelná pomocí šňůrky.

Opěrka hlavy

Nastavení šířky

Upozorněn 

Opěrku hlavy nikdy nevytahujte 
dítěti přes celou hlavičku. Úplně 
stačí podpora hlavičky k vrchní 
hraně uší, která zajistí dítěti 
dostatečný přísun vzduchu.

Tip

Čím je dítě menší, tím výše 
si upevněte bederní pás na 
těle. U malých miminek si jej 
dejte až pod žebra, u batolat 
na boky. Tedy čím starší dítě, 
tím je bederák níže. Jen tak 
jim zajistíte vždy pohodlnou 
pozici v nosítku.



1 Dítě si dejte na břicho. 
Jednou rukou jistěte 
zádíčka dítěte.

2 Druhou rukou si 
přehoďte ramenní 
popruh přes rameno a 
udělejte ...

3 .... to samé i na druhé 
straně. Na zádech oba 
popruhy překřižte a veďte 
je ...

4 ... zpátky dopředu. 

5 Rukou vždy pevně 
držte celý popruh a dítě 
zároveň ...

6 Ramenní popruhy 
dotáhněte pevně pramen 
po prameni. Jeden z pruhů 
můžete přitom vždy 
stisknout pevně mezi koleny.

7 Popruhy veďte 
roztažené a pevně 
utažené přes zadeček 
dítěte, zde je překřižte 
a ...

8 ... veďte je pod 
nožičkama dítěte 
dozadu na Vaše záda. 
Nakonec je zavažte na 
dvojitý uzel.

9 Pokud jste nevázali rovnou s 
roztaženými popruhy, můžete oba 
pruhy doširoka roztáhnout přes 
zadeček dítěte i po dovázání uzlu.

10

7 Ramenní popruhy 
veďte po překřížení za 
zády pod nožičkama 
dítěte dopředu a ...

8 ... překřižte je v úrovni 
bederáku pod zadečkem 
dítěte.

9 Oba pruhy veďte 
zpátky na záda a 
zavažte je na dvojitý 
uzel. 

10 Nakonec vždy 
zkontrolujte, že je dítě 
ve správné pozici a má 
kolínka výš než zadeček.

Nošení na břiše
od narození 
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Alternativa 



1 Dítě i zádový panel 
nosítka si umístěte na 
bok. Zadní pruh veďte 
diagonálně přes záda a 
rameno dopředu.

2 Přední pruh dejte 
přes zadní ...

3 .. a pruh, který Vám 
vede z ramene, si položte 
zpátky na rameno. Dítě 
přitom stále jednou rukou 
jistěte.

4 Dejte pozor, abyste 
si pruhy při vázání 
nikde nepřetočili. 

5 Zadní pruh veďte 
dobře dotažený 
diagonálně přes záda 
na protilehlý bok ..

6 ... a přes nožičku 
dítěte opět dopředu.

7 Oba pruhy dotáhněte 
pramen po prameni a 
pod zadečkem dítěte je 
zavažte na dvojitý uzel.

Ramenní popruhy 
můžete eventuálně 
pod zadečkem dítěte i 
jen překřížit a ...

... zavázat si je až na 
zádech.

Nošení na boku
od dobrého držení hlavičky
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1 DidyKlick si dejte 
kolem pasu tak, abyste 
zádový panel měli na 
boku. Dítě si posaďte 
na bok a zádový panel 
vytáhněte ...

2 ... přes zádíčka dítěte. 
Volnou rukou veďte 
zadní pruh diagonálně 
přes protilehlé rameno 
dopředu,...

3 ... přiberte i druhý 
pruh do ruky blízko 
těla dítěte a dítě si i 
se zádovým panelem 
nosítka posuňte na záda.

4 Pruh, který máte 
na rameni, na chvilku 
pevně stiskněte mezi 
koleny a druhý pruh si 
vytáhněte na rameno. 

5 Jeden pruh po 
druhém pevně 
dotáhnete a dítě 
nechte sklouznout až 
na dno kapsy

6 Pevně dotažené 
popruhy veďte přes 
nohy dítěte dozadu.

7 Pod zadečkem dítěte 
je překřižte a veďte 
je ... 

8  ... opět dopředu. 

9 Nakonec je na boku 
zavažte na dvojitý uzel. 
Hotovo!

10 Volitelné: Chcete-li si 
vytvořit na hrudi pohodlný 
„prsák“, protáhněte delší 
pruh zevnitř ven pod 
ramenním popruhem ...

11 ... a veďte jej přes 
hrudník pod druhý 
ramenní popruh... 

12  ... zevnitř ven. 
Pruh přitom mějte 
stále trochu napjatý. 

13 Přebytečný konec zasuňte 
seshora pod vodorovný pruh 
(prsák) a...

14 ... posuňte ho do 
strany.

Nošení na zádech
od dobrého držení hlavičky

15 Hotovo!
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