
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

MOMI COLETT ERGONOMSKA NOSILKA 
 
 
Spoštovani! 
Najlepša hvala za nakup nosilke Momi COLLET. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša 
pričakovanja.  
Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store ali se obrnite na 
pooblaščenega prodajalca. 
Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za 
varno 
uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati 
v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe. 
 
POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE 
Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili priloženi izdelku, da ne 
bodo ostali v dosegu otroka (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To lahko povzroči 
nevarnost poškodb, npr. zadušitev otroka. Ta priročnik priporočamo za prihodnjo uporabo, če 
bo potrebno, da preberete, kako postopati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanja. 
 
PREVIDNOSTNI UKREPI 
Zaradi varnosti vašega otroka preberite ta uporabniški priročnik in upoštevajte njegova 
priporočila za varno uporabo nosilke. 
 
OPOZORILA! 

• Otroka nenehno spremljajte in se prepričajte, da njegova usta in nos nista pokrita. 

• Za nedonošenčke, dojenčke z nizko težo in otroke z zdravstvenimi težavami se pred 
uporabo nosilke posvetujte s svojim pediatrom. 

• Da bi se izognili zadušitvi, poskrbite, da vaš otrok ne naslanja brade na prsi, saj lahko 
to oteži dihanje. 

• Da preprečite padec, poskrbite, da bo vaš otrok v nosilki pravilno pritrjen. 

• Dojenčke je treba nositi naprej, dokler nimajo zadostnega nadzora nad mišicami 
glave, vratu in trupa, da lahko sami ohranijo sedeč položaj. Ta nosilka ni namenjena za 
uporabo v položaju »obrnjen proti svetu«. 

• Med uporabo nosilke se ne nagibajte. Če je treba, počepnite. 

• Pri uporabi otroške nosilke nikoli ne odpnite trebušnega pasu, preden otroka vzamete 
ven. 

• Nikoli ne pustite svojega otroka v nosilki brez nadzora. 
 
Nosilka je namenjena za uporabo od 3 mesecev do 20 kg. 
Ko dojenček ne more sam držati glave, nastavite nosilko tako, da bo otrokova glava visoko na 
prsih. To je najvarnejši kraj za vašega otroka. 
Nikoli ne uporabljajte mehke nosilke za dojenčke med kuhanjem, čiščenjem, hranjenjem 
vročih napitkov ali kakršnimi koli drugimi dejavnostmi, ki bi lahko izpostavile vašega otroka 
opeklinam ali kemikalijam. 

http://www.momi.store/


 

 

Pri pitju toplih napitkov bodite previdni, da otroka ne opečete z vročo tekočino, ko je v 
nosilki.  
Nosilka ni primerna za uporabo pri športnih aktivnostih, npr. tek, kolesarjenje, smučanje.  
Ne uporabljajte nosilke, če je kateri koli del poškodovan, zlomljen ali izgubljen. 
Na nosilko za dojenčke ne nameščajte dodatkov, rezervnih delov ali elementov, ki jih ni 
dobavil proizvajalec. 
Nosilka je namenjena samo enemu otroku. 
Vaši gibi, pa tudi gibi vašega otroka, lahko spremenijo vaše ravnotežje. Bodite previdni pri 
nagibanju naprej in vstran. 
 
Uporabniki se morajo zavedati, da ko postane otrok bolj aktiven, se tveganje padca poveča. 
 
ELEMENTI NOSILKE 

a) Pas za okoli pasu 
b) Zaponka za bok z nastavljivim pasom 
c) Naramnice 
d) Zaponka, ki povezuje naramnice z nastavitvijo pasu 
e) Nosilna plošča 
f) Stranske zaponke z nastavitvijo 
g) Trakovi za prilagajanje višine materiala, ki podpira glavo 
h) Strenica 
i) Pritrditev strehice 

 
MONTAŽA 
Izdelek zagotavlja najprimernejši (ergonomski) položaj za oporo otroka, pri katerem oblika 
bokov in nog spominja na črko M. Zahvaljujoč temu se ohranja naraven položaj, v katerem 
naj 
bi otroka nosili. OPOZORILO! Da bi zagotovili ergonomski položaj otroka, postavite noge tako, 
da je otrokova zadnjica nekoliko nižja od kolen, noge pa so široko razmaknjene vstran. 
 
1. DOJENČEK OBRNJEN K STARŠEM, NOŠENJE OD SPREDAJ 
OPOZORILO! Vedno uporabite nosilko, preden vanjo položite otroka. 
Odpnite zaponko na bočnem pasu in povezovalno zaponko na naramnicah. Stranske zaponke 
morajo biti zaprte (slika C). Nadenite si bočni pas in nato zapnite zaponko. Prilagodite bočni 
pas tako, da se prilega vašemu pasu (slika 1). Ko ste prepričani, da je medenični pas pravilno 
nameščen in pripet, prinesite otroka za svoje prsi in ločite njegove noge (otrokove noge 
morajo viseti čez pas (slika 2)). OPOZORILO! Med to aktivnostjo morate otroka dobro držati. 
Držite otroka in dvignite ploščo nosilke, tako, da pokrije otrokov hrbet (slika 3). Dojenčka 
držite z desno roko, levi ramenski pas položite čez levo ramo (slika 3). Nato zamenjajte roko 
in ponovite dejanje z desnim ramenskim pasom. Z obema rokama zaprite zaponko, ki 
povezuje naramnice, in jo prilagodite (slika 4 in 5). Zategnite naramnice in jih po potrebi 
prilagodite (slika 6 in 7). Zategnite trakove na naramnicah nosilke, dokler otrok ni tesno 
nameščen. Prepričajte se, da otrokove noge niso pretesne (slika 8). 
 
Zategovalni trakovi na sprednji strani nosilke se uporabljajo za prilagajanje višine 
materiala, ki drži dojenčkovo glavo (slika 9). Po potrebi lahko material tudi zavihamo 
navzven. 



 

 

2. NOŠENJE NA HRBTU, DOJENČEK JE OBRNJEN PROTI STARŠEM 
OPOZORILO! Ne prevažajte otrok na hrbtu, mlajših od 6 mesecev, ali otrok, ki ne morejo 
sami sedeti. 
OPOZORILO! Redno preverjajte, ali je vaš otrok v varnem in udobnem položaju, zlasti ko ga 
nosite na hrbtu. 
 
Odpnite zaponko na bočnem pasu in povezovalno zaponko na naramnicah. Stranske zaponke 
morajo biti zaprte (slika C). Nadenite si medenični pas in zapnite zaponko. Prilagodite bočni 
pas, da zapolni vaš pas (slika 10). Ko se prepričate, da je medenični pas pravilno nameščen, 
prosite partnerja, naj dvigne otroka in ga položi na vaš hrbet (slika 11). Dojenčkove nogice naj 
se zvijejo okoli vašega pasu. 
 
OPOZORILO! Med postopkom polaganja vašega otroka v nosilko morate otroka dobro 
podpirati vi ali vaš partner. 
 
Medtem ko podpirate svojega otroka, prosite svojega partnerja, da dvigne ploščo nosilke, 
tako da pokrije otrokov hrbet (slika 12). Nadenite obe naramnici. Zaprite zaponko, ki 
povezuje naramnici, in jo prilagodite (sliki 13 in 14). Če je potrebno, zategnite naramnice 
tako, da povlečete nastavljive trakove. Zategnite naramnice na nosilki, dokler otrok ni tesno 
pokrit s ploščo (slika 15 in 16). Prepričajte se, da vaš otrok pravilno sedi v nosilki, poskrbite, 
da noge niso stisnjene premočno. 
 
Zatezni trakovi na sprednji strani nosilke se uporabljajo za prilagajanje višine materiala, ki drži 
otrokovo glavo (slika 9). Prosite svojega partnerja, da material prilagodi višini otrokove glave. 
Po potrebi lahko material lahko zložite navzven. 
 
DODATNE LASTNOSTI NOSILKE 
V neugodnih vremenskih razmerah otroku nadenite kapuco (h). Ko kapuce ne potrebujete, jo 
lahko snamete in shranite na varno za kasnejšo uporabo. 
 
NEGA IN VZDRŽEVANJE 
Za vzdrževanje upoštevajte navodila na nalepki, pritrjeni na izdelek. Po vsakem pranju 
preverite trdnost blaga in šivov. 
 
Občasno preverite nosilko: preverite, ali ni razcepljena, poškodovana in ali manjkajo kateri 
deli. Če je tako, izdelka ne smete uporabljati. 
 
NAVODILA ZA PRANJE 
Pranje na max. 30 stopinj celzija, nežno delovanje. 
Ne uporabljajte belila. 
Ne sušite v sušilnem stroju.  
Ne likajte. 
Ne kemično čistiti. 
 
SHRANJEVANJE 
Ko nosilka ni v uporabi, jo hranite izven dosega otrok. 
 



 

 

OPOMBA: Slike v tem priročniku prikazujejo splošno uporabo izdelka in so samo za referenco. 
Dejanski videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega 
stanja. 
 
 
 
Proizvajalec:      Uvoznik: 
TELFORCEONE S.A.     AR-AL NET d.o.o. 
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław   Kranjčeva 22, 9220 Lendava 
Tel. +48 57 179 75 03     Tel. +386 51 219 853 
wsparcie@momi.pl     info@trgovina-junior.si 
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