
www.didymos.com

DidySnap®

Návody na vázání 
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Vhodné pro děti od 
3,5 kg do 20 kg.



Všeobecné pokyny  
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Nastavení šířky sedu

Položte si dítě na zádový panel nosítka 
a bederní pás prostrčte mezi nohama 
dítěte dopředu. 

Nastavte si šířku sedu, tak aby nosítko 
sahalo dítěti od kolínka ke kolínku, a 
totéž ...

... udělejte i se šňůrkou. Dotáhněte 
přitom stejnoměrně obě části šňůrky 
a zvolenou šířku zafixujte brzdičkou a 
uvázáním smyčky.

Vyndání dítěte z nosítka DidySnap

Povolte nejdříve jeden ramenní 
popruh ...

.. a poté druhý. Rozepněte hrudní popruh na 
zádech a dítě přitom dobře držte.

Dítě nejprve vyndejte z nosítka a 
terve poté rozepněte bederní pás.

... a poté i druhý. Díte po celou 
dobu dobře přidržujte jednou 
rukou.

Stáhněte si jeden ramenní popruh 
z ra-mene ...

Příprava pro všechny způsoby nošen



1 Před nasazením nosítka DidySnap si 
nastavte šířku sedu a ramenní popruhy 
zacvakněte do spodní M-přezky.

2 Bederní pás si dejte 
do pasu. Čím menší 
je miminko, tím výš 
budete mít bederák

3 Protáhněte přezku 
skrz bezpečnostní 
gumičku a zapněte 
(uslyšíte cvaknutí).

4 Posuňte si přezku na 
záda – zádový panel 
budete mít vpředu 
vycentrovaný.

5 Bederní pás dobře 
utáhněte. Ujistěte se, 
že ho máte dostatečně 
natěsno

6 Dítě si posaďte před 
bederní pás.

7 Zádový panel překlopte 
nahoru. Dejte pozor, aby pásy 
ramenních popruhů vedly pod 
nožičkama dítěte ...

8 ... a prostrčte nejdřív 
jednu ruku ramenním 
popruhem ...

9... a pak druhou ruku druhým 
ramenním popruhem. Dítě po 
celou dobu pevně držte

10 Dítě si umístěte 
hluboko do kapsy. 

13 Dotáhněte postupně 
ramenní popruhy; nejdřív 
za volné konce popruhů, 
které jsou blíže dítěti, a ...

14 ... poté i dlouhé 
popruhy na zádech. 
Dotahujte je šikmo 
dopředu, chráníte tím 
své pánevní dno.

15 Dítě ještě jednou 
dobře podsaďte. Kolínka 
dítěte budou přibližně ve 
výšce jeho pupíku.

16 Krátkými pásky u 
hlavy dítěte můžete 
nastavit, kudy Vám pásy 
povedou v podpaží.

Nošení na břiše
od narození 
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Alternative

11 Zapněte hrudní 
popruh na zá-dech ..

12 ... a dobře ho 
dotáhněte.



1 Před nasazením nosítka DidySnap si 
nastavte šířku sedu (viz pokyny na straně 
5) a zapněte ramenní popruhy do horních 
přezek po stranách zádového panelu.

2 Bederní pás si dejte 
do pasu. Čím menší je 
miminko, tím výš budete 
mít bederák.

3 Protáhněte přezku 
skrz bezpečnostní 
gumičku a zapněte 
(uslyšíte cvaknutí).

4 Posuňte si přezku na 
záda – zádový panel 
budete mít vpředu 
vycentrovaný.

5 Bederní pás dobře 
utáhněte. Ujistěte se, 
že ho máte dostatečně 
natěsno.

6 Dítě si posaďte před 
bederní pás.

7 Zádový panel překlopte 
nahoru ...

8 ... a prostrčte nejdřív 
jednu ruku ramenním 
popruhem ...

9 ... a pak druhou ruku druhým 
ramenním popruhem. Dítě po 
celou dobu pevně držte.

10 Dítě si umístěte 
hluboko do kapsy. 

13 Dotáhněte postupně 
ramenní popruhy; nejdřív 
za volné konce popruhů, 
které jsou blíže dítěti, a ...

14 ... poté i za dlouhé 
popruhy na zádech. 
Dotahujte je šikmo 
dopředu, chráníte tím své 
pánevní dno.

15 Dítě ještě jednou 
dobře podsaďte.

16 Jeli-ti to třeba, můžete 
si ještě volnými pásky u 
hlavy dítěte poupravit 
ramenní popruhy.

Nošení na břiše
 pro batole, které má už dobře zpevněný trup
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Alternative

11 Zapněte hrudní 
popruh na zá-dech ...

12 ... a dobře ho 
dotáhněte.



1 Dejte si nosítko 
DidySnap jako u nošení 
na břiše – ramenní 
popruhy mějte v 
přezkách po stranách 
zádového panelu. 
Zapněte i hrudní popruh.

2 Lehce uvolněne 
ramenní popruh 
nadzvednutím 
zapnuté přezky.

3 ... spodem ven. 4 Na druhé straně 
vystrčte ruku 
zpod ramenního 
popruhu ...

5 On the other side, 
bring your arm up and 
...

6 ...vrchem ven. 7 Jeden ramenní po-
pruh Vám teď leží na 
rameni a druhý vede 
pod rukou.

8 Posouvejte si 
pomalu dítě na bok 
na stranu s volným 
ramenem ... 

9 ... a pod rukou dál 
dozadu. Trochu se přitom 
předkloňte dopředu a 
s rovnými zády nechte 
dítě klouzat kolem 
Vašeho těla ...

10 ... dozadu do středu 
Vašich zad.

16 Postupně dotáhněte 
oba ramenní popruhy.

17 Posunovatelné vycpávky umístěte 
pod přezky nebo tam, kde Vám budou 
vyhovovat. Dítě dobře podsaďte a 
ujistěte se, že sedí hluboko v kapse.

Na zádech
pro batolata
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11 Vklouzněte rukou 
zpátky do ra-menního 
popruhu, který máte 
na rameni.

12 Ujistěte se, že 
máte dítě umístěné 
správně ve středu 
Vašich zad, ...

15 Všechny přezky 
musí být  po celou 
dobu zapnuté!

14 ... zatímco 
zůstáváte stále v mír-
ném předklonu.

13 ... a vklouzněte i 
druhou rukou zpátky 
do druhého ramenního 
popruhu, ...




