
NAVODILA ZA UPORABO 
TRAVELLER COMFORT-NOSAČ 

Vse slike so v original navodilih. 

OPOZORILO POMEMBNO! 
NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO ! 
UPOŠTEVAJTE OPOZORILA IN NAVODILA ZA NASTAVITEV, UPORABO IN VZDRŽEVANJE PRODUKTA! 
Preberite pazljivo, otrokova varnost je lahko ogrožena, če ne upoštevate navodil. 
 

VARNOSTNE ZAHTEVE: 
 
Opozorilo: pred uporabo iz izdelka odstranite plastične vrečke in embalažo in jih hranite izven dosega otroka. 
 

1. OPOZORILO! Vaši gibi in gibi otroka lahko ogrozijo vaše ravnotežje! 
2. OPOZORILO! Bodite pozorni, ko se sklonite naprej ali v stran ! 
3.  OPOZORILO! Kengurujčka ne uporabljajte med izvajanjem športnih dejavnosti ! 
4. OPOZORILO! Izdelek je primeren za otroke od 3,5 do 9kg teže! In starosti otroka od 0+ mesecev! 
5. OPOZORILO!  Nikoli ne pustite otroka brez nadzora, ko je otrok v kenguruju! 
6. OPOZORILO! Vedno uporabljajte varnostne pasove! 
7. OPOZORILO! Uporabljajte kenguru samo kadar hodite ali stojite! 
8. OPOZORILO! Kenguru ni namenjen za uporabo in prav tako ne za prenašanje otroka na hrbtu ! 
9. OPOZORILO! Pred vsako uporabo preverite, ali so zaponke pasov dobro zaklenjene (pričvrščene) in ali so pasovi 

pravilno nastavljeni in pritrjeni ! 
10. OPOZORILO! PRIPOROČLJIVO! Ne uporabljajte kenguruja, ko sedite. Temveč otroka odstranite iz kenguruja, ko 

sedite!  
11. OPOZORILO! Ko je otrok sposoben, da lahko drži glavo pokonci  in so ramena v vodoravnem položaju približno 

pri 4 mesecih starosti otrok, lahko otroka prenašate tako, da otrok gleda naprej! 
12. OPOZORILO! Po postavitvi otroka v kenguruja pazljivo preverite, ali so adapterji za nastavljanje premera 

pravilno določeni (fiksirani) in ali je nastavljena optimalna raven tesnosti-napetosti!  
13. OPOZORILO! Ne uporabljajte kenguruja za več kot enega otroka ob času! 
14. OPOZORILO! Vedno se prepričajte, da ima otrok dovolj prostora okoli obraza, da lahko diha! 
15. OPOZORILO! Ne uporabljajte izdelka, če se je kakšen del poškodoval ali izgubil! ( ali, da je, zvit! ) 
16. OPOZORILO! Na kenguruja ne obešajte pripenjajte pripomočkov, stvari, igrač, rezervnih delov ali komponent, ki 

niso dobavljene ali odobrene s strani proizvajalca ! 
17. OPOZORILO! Ne pozabite, da se bo otrok v otroškem nosaču hitreje odzval na podnebne spremembe, kot 

odrasla oseba, ki ga nosi ! 

18. OPOZORILO! Med uporabo izdelka bodite pozorni na otroka! 

19. OPOZORILO! Pred uporabo izdelka za dojenčke z majhno porodno težo in otroke z zdravstvenimi težavami, se 

posvetujte z zdravnikom ! 

20. OPOZORILO! Bodite pozorni na nevarnosti v domačem okolju, kot so razni viri toplote, polivanje vročih tekočin! 

21. OPOZORILO! Pazite, ko se nagnete naprej, prepričajte se, da vašega otroka držite z rokami! 

22. OPOZORILO! Ne uporabljajte v neprimernih vremenskih razmerah! 
 
STANDARD: EN 13209:2005 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Prosimo glejte in upoštevajte vzdrževalno všivno etiketo, ki se nahaja na kenguruju. 
Po vsakem čiščenju preverite in se prepričajte, da blago ni natrgano ali poškodovano in šive! 
VZDRŽEVANJE: 
Redno pregledujte šive na kenguruju in se prepričajte, da niso pretrgani raztrgani natrgani in da noben del ne manjka!  Če je kaj 
narobe, katerikoli del poškodovan ali manjka, izdelka ne uporabljajte 
  
SESTAVNI DELI ( glej sliko na original navodilih na strani 3.) 

1. Slika  Naslon za glavo –Pasovi, ki povezujejo naslon za glavo do otroškega nosilca  1x kos 
2. Slika  Ramenski pasovi.                                      1x kos 
3. Slika  Pasni pasovi.                      1x kos 
4. Slika  Blazina.                      1x kos 

 
 
Pravkar ste kupili najbolj inovativno in funkcionalno nosilo za otroka, ki je bilo kadarkoli zasnovano! 
Lahko se ga uporablja takoj po rojstvu in do teže ne več kot 9kg (ne prekoračite teže). Ta kenguru je primeren za uporabo  za 
zunanjo in notranjo uporabo. Otroka lahko dojite enostavno in diskretno med uporabo.  
NASTAVITVE: 
Namestitev počivala za glavo na kenguru: 

1. Namestite pričvrstite  počivalo za glavo na kenguru z uporabo ježkov in pritiskačev. 
2. Zapnite zaponke majhnih pasov, ki povezujejo naslon za glavo in kenguru. 
3. Zapnite obe ''tik-tak'' varnostne zaponke naslonjala na kenguruju. 



NAVODILA ZA UPORABO 
TRAVELLER COMFORT-NOSAČ 

Pripravljalne prilagoditve: 
1. Namestite kenguru na sebe, kot kaže slika 1. Na strani št.4 
2. Namestite dolžine pasnega pasu (od 64 do 125 cm) dokler ne začutite, da se prilega. Nato zapnite pas z varnostno 

zaponko. (slika 2) na strani št.4 
3. Če je vaš pas zelo ozek nastavite pas z  zaponko na pasu tako, da vam dolžina ustreza (slika 2a in 2b). na strani št.4  

Zavite preostali pas, in ga fiksirajte z uporabo elastične povezovalne zanke (slika 2c). na strani št.4 
4. Če želite odtegniti pas se prepričajte, da ni zapet z elastičnim pasom. Odvijte pas, in ga podaljšajte premaknite 

zaponko do ustrezne velikosti. Nato zvijte preostali pas, in ga zopet zapnite z elastično zanko.. 
5. Namestite kenguru v položaj, ki vam ustreza (slika 3). Na strani št.4 

Namestitev kenguruja za novorojenčka/od 0 do 3 mesece starosti/: 
Naslonjalo za glavo – v maksimalno varovalnem položaju: 

1. Prepričajte se, da je blazina v položaju, kot ga prikazuje slika 4. Na strani št.4 
2. Odpnite ramenske zaponke in odprite na tako veliko kolikor je mogoče. Odpnite glavno zaponko tako, da držite 

otroka v položaju ''obraz proti obrazu'', nato otroka  nežno položite v kenguru. (slika 5) na strani št.4 
3. Zapnite ramenske zaponke in zategnite pasove, če je to potrebno. (slika 6) na strani št.4 
4. Zapnite glavno zaponko tako, da zategnete ali odtegnete kjer je to potrebno. (slika 7) na strani št.4.Nastavite odprtine 

za noge na minimalno velikost premera  110mm. 
Dojenje: 

1. Ko dojite otroka samo prestavite kenguru na tisto stran, ki vam bolj ustreza. Verjetno vam bo bolj udobno, če odpnete 
ramensko zaponko med dojenjem. (slika 8) na strani št.4 

2. Ne pozabite zapeti ramenske zaponke, ko končate z dojenjem. (slika 9) na strani št.5 
Namestitev kenguruja za otroka/od 3 do 6 mesecev starosti/: 
Naslonjalo za glavo – na najvišjem položaju: 

1. Odstranite blazino.  
2. Odpnite obe zaponki, ki povezujeta naslonjalo za glavo s kenguruja. Z eno roko odlepite od ježkajte naslonjalo iz 

lepljivega traka ježka  (z notranje strani), z drugo roko, pa potegnite naslonjalo na najvišji položaj. (slika 10) na strani 
št.5 

3. Namestite naslonjalo na lepljiv trak ježek  in zapnite zaponki na pasovih. Opazili boste, da je sedaj dovolj prostora za 
otroška ramena med naslonjalom za glavo in kengurujem. (slika 11) na strani št.5 

4. Namestitev naslonjala za glavico na najvišji položaj zagotavlja boljše udobje za vašega otroka. (slika 12a) na strani št.5 
5. Za namestitev otroka v kenguru prosimo, da upoštevate enake korake, kot pri navodilih za ''namestitev kenguruja za 

novorojenčka''. (slika 12b) na strani št.5 
Namestitev otroka v položaj pogled ali obraz naprej/od 4 do 7 mesecev starosti/: 
Ne uporabljajte tega položaja, ko je otrok sposoben vtakniti glavo med naslonjalo za glavico in kenguruja. Ko otrok tehta več kot 
7 kg, ga ne smete prenašati za uporabo prejšnjih starejših položajev. 

1. Prepričajte se, da je blazinica odstranjena. 
2. Odpnite zaponke, ki povezujejo naslonjalo za glavo na  kenguruju. Odstranite naslonjalo tako, da odlepite od ježkate 

lepljivi trak  lepljivo nalepko z notranje strani. (slika 13) na strani št.5 
3. Odpnite ramenske zaponke in odprite, kolikor se da. 
4. Odpnite glavno zaponko. Varno položite otroka v kenguru. (slika 15) na strani št.5 
5. Zapnite ramensko in glavno zaponko. Zategnite pasove, če je potrebno. (slika 16) na strani št.5 

Prerazporeditev teže na stegnenico/okoli 8 mesecev starosti/ 
1. Prepričajte se, da je blazinica odstranjena. 
2. Odpnite zaponke, ki povezujejo naslonjalo za glavo od kenguruja. Odstranite naslonjalo tako, da odlepite od ježkate 

lepljivi trak  lepljivo nalepko z notranje strani. (slika 13) na strani št.6 
3. Odpnite ramenske zaponke in odprite, kolikor se da. 
4. Odpnite glavno zaponko. Varno položite otroka v kenguru. (slika 17) na strani št.6 
5. Zapnite ramensko in glavno zaponko. Zategnite pasove, če je potrebno. (slika 18, 19 in 20) na strani št.6 

Spreminjanje strani 
Sledite navodilom spodaj in ugotovili boste, da je zelo lahko spremeniti stran, kljub otroku v kenguruju. 

1. Zadrsajte kenguru v sredinski položaj. (slika 21) na strani št.6 
2. Odpnite ramenske zaponke (na vaši medenični stranski strani). (slika 22) na strani št.6 
3. Povlecite trak/pas tako, da ramenski pasovi ostanejo nameščeni visijo okoli vašega vratu. (slika 23) na strani št.6 
4. Zadrsajte kenguru na stran in ga namestite na drugo rame. Nato zapnite ramenske zaponke. (slika 24 in 25) na strani 

št.6 
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