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IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Lire toutes les instructions avant d’assembler et d’utiliser le porte-bébé souple. 

 AVERTISSEMENT 
          - RISQUE DE CHUTE 
AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien lire 
et comprendre les avertissements et les 
instructions d’utilisation figurant dans le 
présent manuel de l’utilisateur ; vous êtes 
responsable de la sécurité de votre enfant.

AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ PERSONNE 
utiliser le produit sans avoir lu et entièrement 
compris les avertissements et instructions 
fournies dans le présent Manuel de l’utilisateur 
au préalable. Vérifiez que tous les utilisateurs 
ont les capacités physiques et l’expérience 
nécessaires pour utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais l’enfant 
sans surveillance

AVERTISSEMENT: Ne laissez JAMAIS un 
enfant jouer avec le produit ou autour de lui.

AVERTISSEMENT: Ne laissez JAMAIS votre 
enfant sans surveillance lorsqu’il est installé 
dans le produit.

AVERTISSEMENT: Votre équilibre peut être 
négativement affecté par vos mouvements et 
ceux de votre enfant.

AVERTISSEMENT: Faites attention lorsque 
vous cambrez ou quand vous vous penchez en 
avant.

AVERTISSEMENT: afin d’éviter que le bébé ne 
tombe ni ne perde l’équilibre, utilisez vos 
genoux et non votre taille lorsque vous vous 
penchez ou baissez .

AVERTISSEMENT: Ce porte-bébé ne convient 
pas à une utilisation pendant des activités 
sportives.

AVERTISSEMENT: Faites particulièrement 
attention lorsque vous vous trouvez sur ou à 
proximité d’un sol inégal et quand vous 
montez et descendez des escaliers. vous êtes 
responsable de la sécurité de votre enfant.

AVERTISSEMENT: Utilisez ce produit 
uniquement pour transporter des enfants 
pesant entre 3,5 et 15 kg (7,7  et 33 lb). 

AVERTISSEMENT: Les petits enfants sont 
susceptibles de tomber par une ouverture 
prévue pour les jambes. Respectez les 
instructions d’utilisation. 

AVERTISSEMENT: Ajustez l’ouverture des 
jambes pour le confort de bébé.

AVERTISSEMENT: L’enfant doit être orienté 
face à vous jusqu’à ce qu’il puisse tenir sa tête 
droite.  

AVERTISSEMENT: Faites particulièrement 
attention lorsque vous placez votre enfant dans 
le produit ou quand vous l’en sortez. Suivez 
toujours les instructions.

AVERTISSEMENT: Veillez bien à ce que toutes 
les boucles, fermetures, sangles et réglages 
soient sécurisés avant chaque usage.

AVERTISSEMENT: N’utilisez JAMAIS ce 
produit si une partie est endommagée, élimée, 
manquante ou excessivement usée.

AVERTISSEMENT: Utilisez ce produit UNIQUE-
MENT avec des accessoires et/ou pièces de 
rechange produits par Stokke.

AVERTISSEMENT: Retirez les mousquetons 
avant de procéder au nettoyage, sous peine 
d’abîmer votre machine à laver.

AVERTISSEMENT: Ne consommez jamais de 
boissons ou de plats chauds alors que vous 
transportez un enfant dans le porte-bébé.

AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez le 
porte-bébé frontal, ne défaites jamais la 
ceinture avant d’enlever l’enfant.

AVERTISSEMENT: Veillez à ce que le bébé ait 
toujours suffisamment d’espace autour de la 
bouche et du nez pour pouvoir respirer 
normalement.

AVERTISSEMENT: Utilisez toujours le baudrier 
lorsque vous utilisez le porte-bébé dorsal.

AVERTISSEMENT: enclenchez toujours le 
mousqueton au mousqueton en plastique.

AVERTISSEMENT: Ce produit est destiné au 
transport d’un seul enfant à la fois.

Informations d’ordre général
Si vous ne pouvez pas régler le Stokke® MyCarrier 
conformément aux instructions du présent manuel de 
l’utilisateur, ne l’utilisez pas. 

Le Stokke® MyCarrier se compose de trois 
parties. Un (A) harnais principal pour le parent, 
un (B) porte-bébé frontal et un (C) porte-bébé 
dorsal. Lorsque vous portez votre bébé devant 
vous, utilisez le porte-bébé frontal et le harnais 
principal. Lorsque vous portez votre bébé dans 
votre dos, utilisez le porte-bébé dorsal et le 
harnais principal.

(D) Soutien dorsal en aluminium
Le support en aluminium dans le dos est essentielle-
ment destiné au transport d’un enfant dans le dos. 
Lorsque vous assemblez le porte-bébé dorsal au harnais 
principal, assurez-vous que le support en aluminium 
dans le dos s’enclenche au porte-bébé dorsal par le biais 
des sangles orange, conformément aux instructions.

Porte-bébé ventral 
Lorsque vous attachez le porte-bébé ventral aux 
bandoulières, il y a 4 options ou boucles pour accrocher 
le mousqueton. Choisissez la boucle qui se trouve au 
niveau de votre aisselle.

Utilisation du porte-bébé frontal ; 
orienté vers l’intérieur
Lorsqu’il est orienté vers l’intérieur dans le Stokke® 
MyCarrier, votre enfant est en « Happy hip position » 
(Position respectueuse des hanches). Il s’agit d’une 
position assise large dans laquelle votre enfant bénéficie 
d’un bon support au niveau du dos, des fesses et des 
cuisses.
Période d’utilisation : De la naissance (minimum 3,5 
kg /7,7 lb et 53 cm/21 pouces) jusqu’à ce que l’enfant 
puisse maintenir sa tête sans aide. Les bébés ont besoin 
de variation. Nous recommandons par conséquent de 
limiter la durée que votre enfant passe dans le Stokke® 
MyCarrier à 10-15 minutes au début.

Méthode d’utilisation : Réglez votre Stokke® 
MyCarrier de sorte que la tête du bébé soit positionnée 
haut contre votre poitrine. C’est la position la plus sûre 
pour l’enfant. Les personnes de grande taille doivent 
pour cela placer la ceinture autour de leur taille, puis 
régler les bretelles pour atteindre cette position. Au fur et 
à mesure que l’enfant grandit, vous pouvez descendre la 
ceinture. 
Réglez la largeur du porte-bébé frontal de sorte que 
votre bébé soit bien soutenu. Le bébé ne doit pas glisser 
vers le bas car cela peut affecter sa respiration.
La tête de votre bébé doit être parfaitement soutenue. 
Pour cela, faites glisser les boucles sur le harnais vers le 
haut ou le bas et réglez la longueur des bretelles sur le 
porte-bébé frontal afin d’obtenir cette position.
Veillez à ce que le bébé ait toujours suffisamment 
d’espace autour de la bouche et du nez pour pouvoir 
respirer normalement.
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Applicable dans le monde entier pour le Stokke® MyCarrier, 
ci-après appelé le produit. 

DROIT DE RÉCLAMATION
Le client a le droit de présenter une réclamation conformément à la 
législation sur la protection des consommateurs applicable à tout 
moment. Ladite législation peut varier d’un pays à un autre. 

De façon générale, STOKKE AS n’accorde aucun droit en plus de ceux 
qui sont octroyés par la législation applicable à tout moment, même si 
une référence est faite à la « Garantie étendue » décrite ci-dessous. Les 
droits du client intervenant dans le cadre de la législation applicable 
sur la protection des consommateurs à tout moment s’ajoutent à ceux 
de la « Garantie étendue » et ne sont pas affectés par eux.

« GARANTIE ETENDUE » DE STOKKE
Toutefois, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvège, accorde 
une « Garantie étendue » aux clients qui enregistrent leur produit dans 
notre Base de données de garantie. Pour cela, il convient de passer par 
la page Web www.stokkewarranty.com. Lors de l’enregistrement, un 
certificat de garantie est émis et envoyé au client par voie électronique 
(e-mail) ou par courrier ordinaire.

L’enregistrement dans la Base de données de garantie donne au 
propriétaire droit à la « Garantie étendue » comme suit :

 x Une garantie de trois ans contre tout défaut de fabrication 
concernant le produit. 

La « Garantie étendue » s’applique également si le produit a été reçu 
en cadeau ou acheté d’occasion. Par conséquent, elle peut être 
invoquée par toute personne qui est propriétaire du produit à tout 
moment, pendant la période de garantie, et sous réserve que le 
certificat de garantie soit présenté par le propriétaire.

La « Garantie étendue » de STOKKE dépend de ce qui suit :
 x Usage normal.
 x Le produit a été uniquement utilisé pour la finalité prévue.
 x Le produit a fait l’objet d’une maintenance ordinaire, comme 

indiqué dans le manuel de maintenance/instruction.
 x Lorsque la « Garantie étendue » est invoquée, le certificat de 

garantie doit être présenté, en même temps que la preuve d’achat 
d’origine avec mention de la date. Cela s’applique également à tout 
propriétaire secondaire ou ultérieur.

 x Le produit apparaît dans son état d’origine, ce qui signifie que les 
seules pièces utilisées ont été fournies par STOKKE et sont prévues 
pour être utilisées sur ou avec le produit. Toute déviation des 
termes indiqués ici requiert le consentement écrit préalable de 
STOKKE.

 x Le numéro de série du produit n’a pas été détruit ou supprimé. 

La « Garantie étendue » de STOKKE ne couvre pas :
 x Les problèmes provoqués par des développements normaux dans 

les pièces qui constituent le produit (par exemple, des 
changements de coloration, ainsi que l’usure).

 x  Les problèmes provoqués par des variations mineures dans les 
matériaux (par exemple, des différences de couleur entre les 
parties).

 x  Des problèmes provoqués par une influence extrême de facteurs 
externes comme le soleil/la lumière, la température, l’humidité, la 
pollution environnementale, etc.

 x  Des dommages provoqués par des accidents/incidents ; par 
exemple des chutes depuis une certaine hauteur. Il en va de même 
si le produit a subi une tension excessive, par exemple en termes 
de poids placé à l’intérieur.

 x Des dommages infligés au produit par une influence externe, par 
exemple quand le produit est transporté ou envoyé en tant que 
bagage. 

 x Des dommages indirects, par exemple infligés à une personne et/
ou d’autres objets.

 x  Si le produit a été équipé d’accessoires non fournis par Stokke, la « 
Garantie étendue » devient caduque.

 x  La « Garantie étendue » ne s’applique pas aux accessoires qui ont 
été achetés ou fournis avec le produit, ou à une date ultérieure.

Dans le cadre de la « Garantie étendue », STOKKE effectuera 
les actions suivantes :

 x Remplacement ou, si STOKKE le préfère, réparation de la pièce 
défectueuse, ou du produit dans son intégralité (si nécessaire), à 
condition que le produit soit livré à un revendeur.

 x Couverture des coûts de transport normaux pour toute pièce/
produit de rechange envoyé par STOKKE au revendeur auprès de 
qui le produit a été acheté. – Aucun coût de déplacement de la 
part de l’acheteur n’est couvert dans les termes de la garantie.

 x Droit de remplacer, au moment de l’invocation de la garantie, des 
pièces défectueuses par des pièces ayant approximativement le 
même design. 

 x Droit de fournir un produit de remplacement si le produit concerné 
n’est plus fabriqué au moment de l’invocation de la garantie. Ce 
produit doit être de qualité et valeur correspondantes.

Procédure d’invocation de la « Garantie étendue » :
De façon générale, toutes les demandes liées à la « Garantie étendue » 
doivent être présentées au revendeur auprès duquel le produit a été 
acheté. Cette demande doit être présentée aussi rapidement que 
possible après la détection d’un défaut et doit être accompagnée du 
certificat de garantie ainsi que de la preuve d’achat d’origine.

Une documentation/preuve confirmant le défaut de fabrication doit 
être présentée, normalement en amenant le produit au revendeur ou à 
un représentant commercial de STOKKE à des fins d’inspection. 

Le défaut sera corrigé conformément aux dispositions ci-dessus si le 
revendeur ou un représentant commercial de STOKKE détermine que le 
dégât est provoqué par un défaut de fabrication.

DROIT DE RÉCLAMATION ET GARANTIE ÉTENDUE

Utilisation du porte-bébé frontal 
– orienté vers l’extérieur
Lorsque le porte-bébé est orienté vers l’extérieur, le tissu 
qui se trouve entre les cuisses doit être plus étroit pour 
garantir le confort. Mais pour s’assurer que votre enfant 
bénéficie de la meilleure ergonomie lorsqu’il est assis de 
cette façon, le tissu situé sous les fesses est plus large, de 
manière à soutenir le siège et le haut des cuisses.
Période d’utilisation : A n’utiliser qu’une fois que 
l’enfant peut tenir sa tête sans aide. Chaque enfant est 
unique, mais cela a lieu en général après quatre mois
Si vous sentez que votre enfant n’est pas à l’aise dans 
cette position, continuez à le porter en l’orientant vers 
l’intérieur. Le fait de vous voir permet à l’enfant de se 
sentir en sécurité dans de nouveaux environnements.
Méthode d’utilisation : Avant de tourner le bébé, 
n’oubliez pas d’ouvrir les deux boutons et la fermeture 
éclair sur la partie inférieure du porte-bébé frontal. Le 
porte-bébé frontal est désormais un peu plus long. 

Utilisation du porte-bébé dorsal
Lorsque votre enfant est installé dans le Stokke® 
MyCarrier dans votre dos, il a la « Happy hip position » 
(Position respectueuse des hanches). Il s’agit d’une 
position assise large dans laquelle votre enfant bénéficie 
d’un bon support au niveau du dos, des fesses et des 
cuisses.
Période d’utilisation : Quand l’enfant peut s’assoir 
sans aide et mesure plus de 72 cm/28 pouces, vous 
pouvez commencer à utiliser le porte-bébé dorsal.
Méthode d’utilisation : Étudiez les instructions sur la 
procédure à suivre pour monter le porte-bébé dorsal sur 
le harnais. Une fois l’opération de montage terminée, 
passez le porte-bébé autour de votre enfant et ajustez la 
largeur du porte-bébé avant de le mettre dans votre dos. 
Ajustez le Stokke® MyCarrier de sorte que l’enfant repose 
contre votre épaule. Utilisez un miroir de poche pour 
vérifier régulièrement que votre enfant va bien. Si 
l’enfant s’endort, fixez le soutien de sommeil dans la 
poche. 

Instructions de nettoyage
Le harnais principal peut être lavé à la main à 30°C. 
Retirez le support dorsal en aluminium avant le 
nettoyage.
Les porte-bébé frontaux et dorsaux peuvent être 
nettoyés à la machine à 40°C. Retirez les mousquetons 
avant le lavage. 
Utilisez une lessive sans blanchissant. Essorez avec un 
programme doux. Etirez pendant que le tissu est encore 
humide pour conserver la forme d’origine. Séchez à plat 
à température ambiante, à l’abri de la lumière du soleil 
ou d’une source de chaleur directe. NE PAS mettre dans 
le sèche linge ni repasser.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση του μάρσιπου. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
          - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
διαβάσει και κατανοήσει τις προειδοποιήσεις 
και τις οδηγίες χρήσης σε αυτό το εγχειρίδιο - η 
ασφάλεια του παιδιού σας αποτελεί δική σας 
ευθύνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ επιτρέπετε σε 
κανέναν να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν, εάν  
δεν έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις 
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες σε αυτό το 
εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι 
όλοι οι χρήστες διαθέτουν τις απαραίτητες 
φυσικές ικανότητες και την εμπειρία για να 
χειριστούν αυτό το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε ποτέ το 
παιδί χωρίς επιτήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε ΠΟΤΕ παιδιά 
να παίζουν με ή κοντά στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε ΠΟΤΕ το 
παιδί σας χωρίς επιτήρηση όταν είναι 
τοποθετημένο μέσα στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ισορροπία σας μπορεί να 
επηρεαστεί από την κίνηση τη δική σας και του 
παιδιού σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προσεκτικοί όταν 
σκύβετε προς τα εμπρός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πτώσης ή 
απώλειας ισορροπίας, χρησιμοποιείτε τα γόνατα 
και όχι την μέση σας όταν σκύβετε ή 
χαμηλώνετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο μάρσιπος δεν 
είναι κατάλληλος για χρήση κατά τη διάρκεια 
αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί όταν περπατάτε πάνω ή κοντά σε 
ανώμαλο έδαφος καθώς και όταν 
ανεβοκατεβαίνετε τα σκαλιά -  ασφάλεια του 
παιδιού σας αποτελεί δική σας ευθύνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν μόνο για τη μεταφορά παιδιών με βάρος 
μεταξύ 3,5 και 15 kg / 7,7 και 33 lb. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μικρά παιδιά μπορεί να 
πέσουν μέσα από κάποιο άνοιγμα για τα πόδια. 
Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ρυθμίστε τα ανοίγματα 
ποδιών για να βολεύουν τα πόδια του παιδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παιδί πρέπει να κοιτάζει 
προς τα εσάς μέχρι να μπορέσει να κρατήσει 
ίσιο το κεφάλι του.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί όταν βάζετε και βγάζετε το παιδί 
σας από το προϊόν. Ακολουθείτε πάντα τις 
οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
πόρπες, οι ζώνες και τα εξαρτήματα 
προσαρμογής είναι ασφαλισμένα πριν από κάθε 
χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ 
αυτό το προϊόν εάν κάποιο από τα εξαρτήματα 
έχει υποστεί βλάβη, σπάσει, λείπει ή είναι 
υπερβολικά φθαρμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν ΜΟΝΟ με τα αξεσουάρ ή/και τα 
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τη 
Stokke.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τα καραμπίνερ 
πριν από το πλύσιμο - εάν δεν το κάνετε μπορεί 
να προκληθεί βλάβη στο πλυντήριό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πίνετε ποτέ ζεστά 
ποτά και μην τρώτε ζεστό φαγητό ενώ 
μεταφέρετε ένα παιδί στο μάρσιπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τον 
εμπρόσθιο μάρσιπο, μην λύνετε ποτέ τη ζώνη 
μέσης προτού βγάλετε το παιδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το μωρό 
διαθέτει συνεχώς αρκετό χώρο γύρω από το 
στόμα και τη μύτη του ώστε να μπορεί να 
αναπνέει κανονικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε χρησιμοποιείτε 
την εξάρτηση ώμου μαζί με το πορτ-μπεμπέ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να κλειδώνετε το 
καραμπίνερ με την πλαστική κλειδαριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν 
προορίζεται  για τη μεταφορά ενός μόνο 
παιδιού κάθε φορά.

Γενικές πληροφορίες
Εάν δεν μπορείτε να προσαρμόσετε το μάρσιπο Stokke® 
MyCarrier σύμφωνα τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο, 
μην τον χρησιμοποιείτε. 

Ο μάρσιπος Stokke® MyCarrier αποτελείται από 
τρία τμήματα. Μία (A) κύρια ζώνη για το γονέα, 
έναν (B) εμπρόσθιο μάρσιπο και έναν (C) οπίσθιο 
μάρσιπο. Όταν μεταφέρετε το παιδί μπροστά 
χρησιμοποιείτε τον εμπρόσθιο μάρσιπο και την 
κύρια ζώνη. Όταν μεταφέρετε το παιδί πίσω 
χρησιμοποιείτε τον οπίσθιο μάρσιπο και την 
κύρια ζώνη.

(D) Στήριγμα πλάτης από αλουμίνιο 
Το αλουμινένιο πλαίσιο υποστήριξης χρησιμοποιείται 
κυρίως κατά την μεταφορά παιδιού στην πλάτη σας. Όταν 
τοποθετείτε το πορτ-μπεμπέ στην κυρίως εξάρτηση, 
βεβαιωθείτε ότι το αλουμινένιο πλαίσιο υποστήριξης 
κλειδώνει το πορτ-μπεμπέ στην θέση του μέσω του 
πορτοκαλί ρελιού, όπως φαίνεται στις οδηγίες. 

Μπροστινή μεταφορά  
Όταν προσαρμόζετε τους ιμάντες ώμων υπάρχουν 4 
επιλογές ή θηλιές για να αγκιστρώσετε το καραμπίνερ. 
Επιλέξτε την θηλιά που είναι στο επίπεδο της μασχάλης 
σας.

Χρήση του εμπρόσθιου μάρσιπου 
- Το παιδί κοιτάζει προς τα μέσα
Όταν το παιδί σας κοιτάζει προς τα μέσα ενώ βρίσκεται 
στο μάρσιπο Stokke® MyCarrier έχει τη θέση “Happy hip 
position”. Αυτή είναι μια ευρεία θέση καθίσματος, όπου 
το παιδί σας διαθέτει καλή υποστήριξη στην πλάτη, τα 
οπίσθια και τους μηρούς του.
Πότε χρησιμοποιείται: Από όταν το παιδί είναι ακόμα 
νεογέννητο (ελάχιστο βάρος 3,5 kg /7,7 lb και ύψος 53 
cm/21 ίντσες.) και μέχρι το παιδί να μπορεί να κρατάει το 
κεφάλι του χωρίς βοήθεια. Τα μωρά χρειάζονται ποικιλία. 
Γι’ αυτό το λόγο συνιστούμε τη χρήση μάρσιπου Stokke® 
MyCarrier για 10-15 λεπτά στην αρχή.

Τρόπος χρήσης: Προσαρμόστε το μάρσιπο Stokke® 
MyCarrier έτσι ώστε το κεφάλι του μωρού να είναι 
τοποθετημένο ψηλά στο στήθος σας. Αυτή είναι η πιο 
ασφαλής θέση για το παιδί. Για ένα ψηλό άτομο, αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να φορέσετε τη ζώνη μέσης 
αρκετά ψηλά γύρω από τη μέση σας και να 
προσαρμόζετε τις ζώνες των ώμων ώστε να επιτύχετε 
αυτή τη θέση. Καθώς το παιδί μεγαλώνει μπορείτε να 
χαμηλώνετε σταδιακά τη ζώνη μέσης. 
Προσαρμόστε το πλάτος του εμπρόσθιου μάρσιπου έτσι 
ώστε το παιδί σας να διαθέτει καλή στήριξη της πλάτης 
του. Το μωρό δεν πρέπει να γλιστράει προς τα κάτω, 
καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή του.
Το κεφάλι του μωρού σας πρέπει να διαθέτει πλήρη 
στήριξη. Για να το καταφέρετε αυτό, σύρετε τις πόρπες 
της ζώνης πάνω-κάτω και προσαρμόστε το μήκος των 
ζωνών στον εμπρόσθιο μάρσιπο μέχρι να επιτύχετε αυτή 
τη θέση.
Βεβαιωθείτε ότι το μωρό διαθέτει συνεχώς αρκετό χώρο 
γύρω από το στόμα και τη μύτη του ώστε να μπορεί να 
αναπνέει κανονικά.
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Ισχύει για όλες τις χώρες αναφορικά με το Stokke® MyCarrier, 
το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως το “προϊόν”. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει παράπονα σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή, η 
οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Σε γενικές γραμμές, η STOKKE AS δεν εκχωρεί κανένα επιπλέον 
δικαίωμα πέραν αυτών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία, αν και γίνεται αναφορά στην «Επέκταση Εγγύησης», η οποία 
περιγράφεται παρακάτω. Τα δικαιώματα του πελάτη όπως αυτά 
απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του 
καταναλωτή είναι επιπρόσθετα αυτών που παρέχονται από την 
«Επέκταση Εγγύησης» και δεν επηρεάζονται από αυτά.

“ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ” STOKKE
Πάραυτα, η STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Νορβηγία, 
παρέχει μια “Επέκταση Εγγύησης” στους πελάτες που εγγράφουν το 
προϊόν τους στη Βάση Δεδομένων Εγγυήσεών μας. Η εγγραφή μπορεί 
να γίνει μέσω της ιστοσελίδας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
stokkewarranty.com. Μετά την εγγραφή, θα εκδοθεί ένα πιστοποιητικό 
εγγύησης και θα σταλεί στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή μέσω ταχυδρομείου.

Η εγγραφή στη Βάση Δεδομένων Εγγυήσεων παρέχει στον ιδιοκτήτη το 
δικαίωμα «Επέκτασης Εγγύησης» ως εξής:

 x 3 χρόνια εγγύηση για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα του 
προϊόντος. 

Η «Επέκταση Εγγύησης» ισχύει, επίσης, αν το προϊόν ελήφθη ως δώρο 
ή αν αγοράστηκε μεταχειρισμένο. Συνεπώς, η «Επέκταση Εγγύησης» 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε , ο οποίος είναι ο 
ιδιοκτήτης του προϊόντος οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, εντός της 
περιόδου εγγύησης, και υπό την προϋπόθεση προσκόμισης του 
πιστοποιητικού εγγύησης από τον ιδιοκτήτη.

Η «Επέκταση Εγγύησης» STOKKE διέπεται από τις εξής 
προϋποθέσεις:

 x Κανονική χρήση.
 x Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται.
 x Το προϊόν δέχεται τακτική συντήρηση, όπως περιγράφεται στο 

εγχειρίδιο συντήρησης /οδηγιών χρήσης.
 x Σε περίπτωση χρήσης της «Επέκτασης Εγγύησης», πρέπει να 

προσκομιστεί το πιστοποιητικό εγγύησης μαζί με την πρωτότυπη 
απόδειξη αγοράς όπου αναγράφεται η ημερομηνία. Αυτό ισχύει και 
για τον δεύτερο ή επόμενο ιδιοκτήτη.

 x Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, δεδομένου ότι τα 
μόνα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν προμηθευτεί από 
τη STOKKE και προορίζονται για χρήση στο, ή μαζί με το, προϊόν. 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση της 
STOKKE.

 x Ο αύξων αριθμός του προϊόντος δεν έχει καταστραφεί ή αφαιρεθεί. 

Η «Επέκταση Εγγύησης» STOKKE δεν καλύπτει:
 x Προβλήματα που προκαλούνται από φυσιολογική εξέλιξη των 

εξαρτημάτων που αποτελούν το προϊόν (π.χ. αλλαγές στο χρώμα, 
καθώς και φυσιολογική φθορά).

 x  Προβλήματα που προκαλούνται από μικρές διαφορές στα υλικά 
(π.χ. διαφορές χρώματος μεταξύ των εξαρτημάτων).

 x  Προβλήματα που προκαλούνται από ακραία επίδραση εξωτερικών 
παραγόντων όπως ο ήλιος / το φως, η θερμοκρασία, η υγρασία, η 
περιβαλλοντική ρύπανση, κλπ.

 x  Βλάβες που προκαλούνται από ατυχήματα/μικροατυχήματα - για 
παράδειγμα, από την πτώση από μεγάλο ύψος. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση υπερφόρτωσης του προϊόντος, για παράδειγμα σε 
ό,τι αφορά το βάρος που τοποθετείταισε αυτό.

 x Φθορά που έχει υποστεί το προϊόν από εξωτερικές επιδράσεις, για 
παράδειγμα όταν το προϊόν μεταφέρεται ως αποσκευή. 

 x Αποθετική ζημία, για παράδειγμα ζημία που επιφέρεται σε άλλα 
άτομα και / ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα.

 x  Αν το προϊόν έχει εξοπλιστεί με αξεσουάρ, τα οποία δεν είναι της 
εταιρείας Stokke, η «Επέκταση Εγγύησης» παύει να ισχύει.

 x  Η «Επέκταση Εγγύησης» δεν ισχύει για αξεσουάρ που αγοράστηκαν 
ή δόθηκαν μαζί με το προϊόν ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η STOKKE στα πλαίσια της «Επέκτασης Εγγύησης» 
αναλαμβάνει:

 x Να αντικαταστήσει ή – αν αυτό προτιμά η STOKKE– να επισκευάσει 
το ελαττωματικό εξάρτημα, ή το προϊόν στο σύνολό του (αν είναι 
απαραίτητο), δεδομένου ότι το προϊόν παραδίδεται σε ένα από τα 
σημεία πώλησής του.

 x Να καλύψει τα φυσιολογικά έξοδα μεταφοράς οποιουδήποτε 
εξαρτήματος / προϊόντος από τη STOKKE στο σημείο πώλησης από 
όπου αγοράστηκε το προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα 
μεταφοράς του αγοραστή.

 x Διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει, τη στιγμή που γίνεται 
χρήση της εγγύησης, τα ελαττωματικά μέρη με εξαρτήματα που 
έχουν περίπου το ίδιο σχέδιο. 

 x Διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει ένα προϊόν αντικατάστασης σε 
περιπτώσεις που το σχετικό προϊόν δεν κατασκευάζεται πλέον κατά 
τη στιγμή που γίνεται χρήση της εγγύησης. Το εν λόγω προϊόν 
οφείλει να είναι αντίστοιχης ποιότητας και αξίας.

Πώς να κάνετε χρήση της «Επέκτασης Εγγύησης»:
Σε γενικές γραμμές, όλα τα αιτήματα που αφορούν την «Επέκταση 
Εγγύησης» πρέπει να υποβάλλονται στο σημείο πώλησης από όπου 
αγοράστηκε το προϊόν. Μια τέτοια αίτηση πρέπει να υποβάλλεται το 
συντομότερο δυνατό μετά τον εντοπισμό του ελαττώματος και πρέπει 
να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εγγύησης και την πρωτότυπη 
απόδειξη αγοράς.

Τεκμήρια/αποδείξεις που επιβεβαιώνουν το κατασκευαστικό ελάττωμα 
πρέπει να παρουσιάζονται κανονικά με την προσκόμιση του προϊόντος 
στο σημείο πώλησης, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρουσίασης στον 
υπεύθυνο του σημείου πώλησης ή σε αντιπρόσωπο πωλήσεων της 
STOKKE για επιθεώρηση. 

Το ελάττωμα θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, 
αν ο υπεύθυνος του σημείου πώλησης ή ο αντιπρόσωπος πωλήσεων της 
STOKKE κρίνει ότι η φθορά προκλήθηκε από κατασκευαστικό ελάττωμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Χρήση του εμπρόσθιου μάρσιπου 
- Το παιδί κοιτάζει προς τα έξω
Όταν το παιδί σας κοιτάζει προς τα έξω το ύφασμα 
μεταξύ των μηρών πρέπει να είναι στενότερο ώστε να 
διασφαλίσετε ότι είναι άνετα. Αλλά για να βεβαιωθείτε ότι 
το παιδί σας διαθέτει την καλύτερη εργονομία όταν 
κάθεται με αυτό τον τρόπο, το ύφασμα κάτω από τα 
οπίσθιά του είναι ευρύτερο έτσι ώστε να στηρίζει το 
κάθισμα και τους άνω μηρούς του μωρού σας.
Πότε χρησιμοποιείται: Να χρησιμοποιείται μόνο όταν 
το παιδί μπορεί να κρατάει το κεφάλι του χωρίς βοήθεια. 
Κάθε παιδί είναι μοναδικό, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό 
είναι δυνατόν μετά από 4 μήνες και πάνω
Εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας δεν νιώθει άνετα σε αυτή 
τη θέση, συνεχίστε να το μεταφέρετε βάζοντας το να 
κοιτάζει προς την αντίθετη πλευρά. Όταν βλέπει εσάς, το 
παιδί σας νιώθει ασφαλές όταν βρίσκεται σε ένα νέο 
περιβάλλον.
Τρόπος χρήσης: Πριν γυρίσετε το μωρό, θυμηθείτε να 
ανοίξετε τα δύο κουμπιά και το φερμουάρ στο κάτω 
μέρος του εμπρόσθιου μάρσιπου. Ο εμπρόσθιος 
μάρσιπος είναι πλέον ελαφρώς μακρύτερος. 

Χρήση του οπίσθιου μάρσιπου
Όταν κάθετε στην πλάτη σας μέσα στο μάρσιπο Stokke® 
MyCarrier, το παιδί σας έχει τη θέση “Happy hip position”. 
Αυτή είναι μια ευρεία θέση καθίσματος, όπου το παιδί 
σας διαθέτει καλή υποστήριξη στην πλάτη, τα οπίσθια και 
τους μηρούς του.
Πότε χρησιμοποιείται: Όταν το παιδί μπορεί να κάτσει 
χωρίς βοήθεια και είναι ψηλότερο από 72 cm/28 ίντσες, 
μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον οπίσθιο 
μάρσιπο.
Τρόπος χρήσης: Μελετήστε τις οδηγίες σχετικά με τον 
τρόπο σύνδεσης του οπίσθιου μάρσιπου με τη ζώνη. 
Αφού το συνδέσετε, φορέστε το μάρσιπο στο παιδί σας 
και προσαρμόστε το πλάτος του μάρσιπου προτού το 
σηκώσετε στην πλάτη σας. Προσαρμόστε το μάρσιπο 
Stokke® MyCarrier έτσι ώστε το παιδί σας να μπορεί να 
ξαπλώσει στους ώμους σας. Χρησιμοποιήστε έναν 
καθρέφτη τσέπης για να ελέγχετε τακτικά το πώς είναι το 
παιδί σας. Εάν το παιδί αποκοιμηθεί, συνδέστε το 
στήριγμα ύπνου στην τσέπη. 

Οδηγίες πλυσίματος
Η κύρια ζώνη μπορεί να πλυθεί στο χέρι στους 30°C. 
Αφαιρέστε το στήριγμα πλάτης από αλουμίνιο πριν από 
το πλύσιμο.
 Ο εμπρόσθιος και ο οπίσθιος μάρσιπος μπορούν να 
πλυθούν στο πλυντήριο στους 40°C. Αφαιρέστε τα 
καραμπίνερ πριν από το πλύσιμο. 
Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό που δεν περιέχει 
λευκαντικό. Ήπιο στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Τεντώστε 
το όταν είναι βρεγμένο για να διατηρήσετε το αρχικό 
σχήμα. Απλώστε οριζόντια σε θερμοκρασία δωματίου, 
μακριά από το φως του ήλιου ή άλλη πηγή θερμότητας. 
ΜΗ χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο ή σίδερο.
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VAŽNO! SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU
Pročitajte sve upute prije sastavljanja i uporabe mekane nosiljke.

 UPOZORENJE 
          - OPASNOST OD PADA 
UPOZORENJE: Obavezno morate pročitati i 
razumjeti upozorenja i upute za uporabu 
sadržane u ovom Priručniku za uporabu – vi 
ste odgovorni za sigurnost svoga djeteta.

UPOZORENJE: NE dopustite da proizvodi 
koristi netko tko prije uporabe proizvoda nije 
pročitao i potpuno razumio upozorenja i upute 
sadržane u ovom Priručniku za uporabu. 
Provjerite imaju li svi koji koriste ovaj proizvod 
potrebne fizičke sposobnosti i iskustvo za 
rukovanje njime.

UPOZORENJE: Nikada ne ostavljate dijete bez 
nadzora.

UPOZORENJE: NIKADA ne dopustite djeci da 
se igraju s proizvodom ili oko njega.

UPOZORENJE: NIKADA ne ostavljajte dijete 
koje se nalazi u nosiljci bez nadzora.

UPOZORENJE: Vaši pokreti ili pokreti vašeg 
djeteta mogu negativno utjecati na vašu 
ravnotežu.

UPOZORENJE: Pazite kad se saginjete ili 
naginjete prema naprijed.

UPOZORENJE: Da biste spriječili da beba 
ispadne ili izgubi ravnotežu, saginjite se i 
spuštajte u koljenima, a ne u struku.

UPOZORENJE: Ova nosiljka nije prikladna za 
uporabu tijekom športskih aktivnosti.

UPOZORENJE: Budite posebno oprezni kada 
hodati blizu neravnog tla ili po njemu te kada 
se uspinjete ili silazite po stubama – vi ste 
odgovorni za sigurnost svoga djeteta.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod koristite samo za 
nošenje djece težine od 3,5 do 15 kg.

UPOZORENJE: Malena djeca mogu propasti 
kroz otvor za nogu. Pridržavajte se uputa za 
uporabu.

UPOZORENJE: Podesite otvore za noge kako 
bi točno odgovarali djetetovim nogama.

UPOZORENJE: Dijete mora biti okrenuto licem 
prema vama sve dok ne bude moglo samo-
stalno držati glavu uspravno.

UPOZORENJE: Budite posebno oprezni kada 
svoje dijete remenima pričvršćujete u nosiljci ili 
vadite iz nje. Uvijek se pridržavajte uputa.

UPOZORENJE: Prije svake uporabe provjerite 
jesu li sve kopče, zapori, remeni i prilagodbe 
sigurni.

UPOZORENJE: NIKADA ne koristite ovaj 
proizvod ako je bilo koji dio oštećen, izlizan, 
prekomjerno istrošen ili nedostaje.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod koristite SAMO s 
dodatnom opremom i/ili zamjenskim 
dijelovima marke Stokke.

UPOZORENJE: Skinite karabinere prije pranja, 
u protivnom oni mogu oštetiti vašu perilicu za 
rublje.

UPOZORENJE: Nikada nemojte piti vruće 
napitke ili jesti vruću hranu dok nosite dijete u 
nosiljci za djecu.

UPOZORENJE: Nosite li nosiljku sprijeda, 
nikada nemojte otkopčavati pojas za struk prije 
nego što dijete izvadite iz nosiljke.

UPOZORENJE: Pazite da dijete uvijek ima 
dovoljno slobodnog prostora u području usta i 
nosa kako bi moglo normalno disati.

UPOZORENJE: Prilikom uporabe stražnje 
nosiljke uvijek koristite remenje za ramena 
djeteta.

UPOZORENJE: Uvijek zaključajte karabin 
plastičnom blokadom karabina.

UPOZORENJE: Ovaj je proizvod namijenjen 
nošenju samo jednog djeteta.

Opće informacije
Ako nosiljku Stokke® MyCarrier ne možete namjestiti 
prema uputama u ovom Priručniku, nemojte je koristiti.

Nosiljka Stokke® MyCarrier sastoji se od tri 
dijela: jednog (A) glavnog nosećeg pojasa za 
roditelje, jedne (B) prednje nosiljke i jedne (C) 
stražnje nosiljke. Za nošenje sprijeda koristite 
prednju nosiljku i glavni noseći pojas. Za nošenje 
otraga koristite stražnju nosiljku i glavni noseći 
pojas.

(D) Aluminijsko pojačanje za leđa
Aluminijski nosač za leđa prvenstveno je namijenjen za 
nošenje djeteta na leđima. Prilikom sastavljanja stražnje 
nosiljke na glavne pojaseve pobrinite se da se aluminijski 
nosač za leđa zakvači kroz narančastu mrežu, kao što je 
opisano u uputama.

Prednja nosiljka 
Prilikom pričvršćivanja prednje nosiljke na remenje za 
ramena postoje 4 opcije ili petlje na koje se karabin 
može zakvačiti. Odaberite petlju koja je u ravnini s vašim 
pazuhom.

Uporaba prednje nosiljke 
– dijete licem okrenuto prema roditelju
Kada je vaše dijete u Stokke® MyCarrier okrenuto licem 
prema vama, tada ono zauzima položaj “Happy hip 
position”. Dijete zauzima položaj raširenog čučnja koji 
dobro podupire njegova leđa, stražnjicu i bedra.
Kada koristiti: Od rođenja (najmanje 3,5 kg i 53 cm) 
pa sve dok dijete ne bude moglo samostalno držati 
glavu. Bebama je potrebna promjena položaja. Stoga 
preporučamo da na početku ograničite vrijeme nošenja 
djeteta u nosiljci Stokke® MyCarrier na 10 do 15 minuta.

Kako koristiti: Namjestite nosiljku Stokke® MyCarrier 
tako da je glava djeteta položena visoko na vašim 
prsima. To je najsigurnije mjesto za vaše dijete. Za visoke 
osobe to znači da pojas morate pričvrstiti dosta visoko 
oko struka te namjestiti naramenice po duljini da biste 
postigli željeni položaj. Kako dijete raste, pojas za struk 
možete postupno spuštati.
Širinu prednje nosiljke prilagodite tako da dobro 
podupire leđa vašeg djeteta. Dijete ne smije skliznuti u 
nosiljci jer to može negativno utjecati na njegovo 
disanje.
Glava vašeg djeteta mora biti potpuno naslonjena. U tu 
svrhu pomjerite kopče na glavnom nosećem pojasu 
prema gore ili dolje i namjestite dužinu traka na prednjoj 
nosiljci da biste postigli taj položaj.
Pazite da dijete uvijek ima dovoljno slobodnog prostora 
u području usta i nosa kako bi moglo normalno disati.



  

53Stokke® MyCarrier™ Cool

HROpće informacije - Održavanje  - Upute za pranje  - Upozorenja -  Produljeno jamstvo 

Primjenjivo u cijelom svijetu za proizvod Stokke® MyCarrier, 
u nastavku proizvod. 

REKLAMACIJA
Kupac ima pravo na reklamaciju prema važećem zakonu o zaštiti 
potrošača koji se može razlikovati od zemlje do zemlje.

U općem smislu, STOKKE AS ne daje nikakva dodatna prava osim onih 
zajamčenih važećim zakonom čak i kada se poziva na dolje pojašnjeno 
“Produljeno jamstvo”. Prava kupca prema važećem zakonu o zaštiti 
potrošača predstavljaju dodatak pravima iz “Produljenog jamstva” i ono 
ne utječe na njih.

PRODULJENO JAMSTVO TVRTKE STOKKE
Tvrtka STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norveška, nudi 
produljeno jamstvo kupcima koji svoj proizvod registriraju u našoj 
jamstvenoj bazi podataka. To se može učiniti preko naše internetske 
stranice www.stokkewarranty.com. Nakon registracije jamstveni će list 
biti izdan i poslan kupcu elektronskom (e-mail) ili redovnom poštom.

Registracijom u bazi podataka za jamstva kupac stječe produljeno 
jamstvo koje obuhvaća sljedeće:

 x trogodišnje jamstvo za tvorničke greške na proizvodu. 

Produljeno jamstvo također vrijedi i kada je proizvod dobiven na dar ili 
kupljen rabljen. Prema tome, na produljeno se jamstvo može pozvati 
tko god je trenutačni vlasnik proizvoda unutar razdoblja trajanja 
jamstva pod uvjetom da vlasnik proizvoda može priložiti jamstveni list.

Produljeno jamstvo tvrtke STOKKE vrijedi pod sljedećim 
uvjetima:

 x Normalna uporaba.
 x Proizvod je korišten samo u one svrhe za koje je namijenjen.
 x Proizvod je uredno održavan kao što je opisano u uputama za 

uporabu/održavanje.
 x U slučaju pozivanja na produljeno jamstvo treba se predočiti jamst-

veni list zajedno s originalnim računom kupnje s datumom i 
pečatom. Isto vrijedi za drugog i svakog sljedećeg vlasnika.

 x Proizvod je u prvobitnom stanju i samo su korišteni dijelovi 
nabavljeni od tvrtke STOKKE te su isti namijenjeni za uporabu na 
proizvodu ili zajedno s proizvodom. U slučaju odstupanja od 
navedenoga za priznavanje jamstvenog prava potrebna je 
prethodna suglasnost tvrtke STOKKE u pisanom obliku.

 x Serijski broj proizvoda nije uništen ili uklonjen.

Produljeno jamstvo tvrtke STOKKE ne pokriva:
 x Pojave uzrokovane normalnom uporabom dijelova od kojih se 

proizvod sastoji (npr. promjene boje, habanje).
 x Neznatna odstupanja u materijalu (npr. razlike u boji pojedinih 

dijelova).
 x Pojave uzrokovane utjecajem vanjskih čimbenika poput sunca/

svjetlosti, topline, vlage, zagađenja okoliša i td.
 x Štetu koja je nastala slučajno/nezgodom, primjerice padom s 

visine. Isto vrijedi i za proizvode koji su bili preopterećeni, 
primjerice nošenjem težine veće od dopuštene.

 x Štetu koja je nastala pod utjecajem vanjskih čimbenika, primjerice 
kada se proizvod transportira ili predaje kao prtljaga. 

 x Posljedične štete, primjerice, štetu nanesenu drugim osobama i/ili 
predmetima.

 x Ako je proizvod korišten s dodacima koje ne nudi tvrtka Stokke, 
produljeno jamstvo prestaje vrijediti.

 x Produljeno jamstvo također ne vrijedi za druge dodatke koji su 
kupljeni ili isporučeni s proizvodom ili naknadno.

U okviru produljenog jamstva tvrtka STOKKE:
 x Zamjenjuje ili – ako STOKKE tako odluči – popravlja pokvareni dio 

ili zamjenjuje proizvod u cijelosti (bude li to potrebno) pod 
uvjetom da se proizvod dostavi prodavaču.

 x Pokriva uobičajene troškove transporta za zamijenjeni dio/proizvod 
od tvrtke Stokke do prodavača kod kojeg je proizvod kupljen. - 
Jamstvo ne pokriva putne troškove kupca.

 x Pridržava pravo da zamijeni pokvarene dijelove, u trenutku 
pozivanja na jamstvo, dijelovima približno istog dizajna.

 x Pridržava pravo davanja zamjenskog proizvoda ako se dotični 
proizvod u trenutku pozivanja na jamstvo više ne proizvodi. Takav 
proizvod bit će odgovarajuće kvalitete i vrijednosti.

Kako se pozvati na produljeno jamstvo:
Sve zahtjeve vezane za produljeno jamstvo treba uputiti prodavaču kod 
kojeg je proizvod kupljen. Takav zahtjev treba podnijeti što je prije 
moguće nakon otkrivanja kvara te mu treba priložiti jamstveni list i 
originalni račun kupnje.

Također treba priložiti dokumentaciju/dokaz tvorničke greške, što se 
obično čini donošenjem proizvoda prodavaču ili davanjem proizvoda 
na uvid prodavaču ili prodajnom predstavniku tvrtke STOKKE.

Kvar će biti otklonjen u skladu s gore navedenim odredbama ako 
prodavač ili prodajni predstavnik tvrtke STOKKE utvrde da je kvar 
uzrokovan tvorničkom greškom.

REKLAMACIJA I PRODULJENO JAMSTVO

Uporaba prednje nosiljke 
– dijete licem okrenuto prema van
Kada je dijete licem okrenuto prema van, tkanina između 
bedara mora biti uska kako bi se osigurao udoban 
položaj. No kako bi se osigura najbolji ergonomski 
položaj za vaše dijete, kada sjedi okrenuto ovako, tkanina 
je ispod stražnjice šira da bi dobro podupirala stražnjicu i 
gornji dio bedara vašeg djeteta.
Kada koristiti: Koristiti samo ako dijete može 
samostalno držati glavu. Svako je dijete drukčije, no 
općenito za djecu stariju od 4 mjeseca.
Ako imate osjećaj, da vašem djetetu nije udobno u tom 
položaju, nastavite ga nositi licem okrenutim prema 
vama. Kada vas vidi, dijete se osjeća sigurno u novom 
okruženju.
Kako koristiti: Prije nego što okrenete dijete, ne 
zaboravite otkopčati dva dugmeta i otvoriti patentni 
zatvarač na donjem dijelu prednje nosiljke. Prednja je 
nosiljka tada malo duža.

Uporaba stražnje nosiljke
Kada vaše dijete sjedi odostraga u Stokke® MyCarrier, 
tada ono zauzima položaj “Happy hip position”. Dijete 
zauzima položaj raširenog čučnja koji dobro podupire 
njegova leđa, stražnjicu i bedra.
Kada koristiti: Kada dijete može samostalno sjediti i 
kada je duže od 72 cm, možete početi koristiti stražnju 
nosiljku.
Kako koristiti: Proučite upute za pričvršćivanje stražnje 
nosiljke na glavni noseći pojas. Kada je pričvrstite, svoje 
dijete stavite u nosiljku i namjestite širinu nosiljke prije 
nego što je stavite na svoja leđa. Namjestite nosiljku 
Stokke® MyCarrier tako da vaše dijete može počivati na 
vašim ramenima. Pomoću džepnog zrcala redovno 
provjerite je li vaše dijete dobro. Ako dijete zaspe, 
pričvrstite podmetak za spavanje koji se nalazi u džepu.

Upute za pranje
Glavni noseći pojas može se prati ručno na 30 °C. 
Izvadite aluminijsko pojačanje prije pranja.
Prednja i stražnja nosiljka mogu se prati u perilici na 
40 °C. Skinite karabinere prije pranja. 
Koristite deterdžent za rublje bez izbjeljivača. Blago 
centrifugirajte. Rastegnite ih mokre kako bi zadržale 
prvobitni oblik. Sušite ih položene na ravnu površinu na 
sobnoj temperature i izvan utjecaja sunčeve svjetlosti ili 
izravne topline. NEMOJTE sušiti u sušilici za rublje ili 
peglati.
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FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL
Olvassa át az összes utasítást a puha gyermekhordozó összeszerelését és használatát megelőzően.  

 FIGYELMEZTETÉS 
          - LEESÉSVESZÉLY 
FIGYELMEZTETÉS: Feltétlenül olvassa át és 
értse meg az ebben a használati utasításban 
közölt figyelmeztetéseket, illetve utasításokat 
– gyermeke biztonságáért Ön felel.

FIGYELMEZTETÉS: NE engedje, hogy olyanok 
is használják a terméket, akik előzetesen nem 
olvasták át és nem értették meg teljesen a 
jelen használati utasításban közölt 
figyelmeztetéseket, illetve utasításokat. Ügyelni 
kell arra, hogy a felhasználók kivétel nélkül 
rendelkezzenek a termék használatához 
szükséges fizikai képességekkel 
és tapasztalattal.

FIGYELMEZTETÉS: A gyermeket soha nem 
szabad felügyelet nélkül hagyni.

FIGYELMEZTETÉS: SEMMIKÉPPEN ne 
engedje, hogy gyermekek játsszanak a 
termékkel, vagy a termék körül.

FIGYELMEZTETÉS: SEMMIKÉPPEN ne hagyja 
gyermekét felügyelet nélkül, ha az be van 
szíjazva a gyermekhordozóba.

FIGYELMEZTETÉS: Az Ön egyensúlyát 
hátrányosan befolyásolhatja a saját és 
gyermeke mozgása.

FIGYELMEZTETÉS: Vigyázzon, amikor lehajol 
vagy előrehajol!

FIGYELMEZTETÉS: A baba kiesésének és az 
egyensúly elvesztésének megelőzése 
érdekében, térdből hajoljon vagy guggoljon, ne 
derékból.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a gyermekhordozó nem 
használható sportolás közben.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen különösen óvatos, 
amikor egyenetlen terepen vagy annak 
közelében, illetve lépcsőn felfelé vagy lefelé 
közlekedik – gyermeke biztonságáért Ön felel.

FIGYELMEZTETÉS: A gyermekhordozóban 
csak 3,5-15 kg súlyú gyermeket szabad vinni. 

FIGYELMEZTETÉS: A kis gyermekek 
kieshetnek a lábnyíláson keresztül. Kövesse a 
használati utasításokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A lábaknak fenntartott 
lyukakat úgy állítsa be, hogy a baba lábai 
kényelmesen átférjenek.

FIGYELMEZTETÉS: A gyermeket arccal maga 
felé fordítva vigye, amíg az nem tudja 
egyenesen tartani a fejét.  

FIGYELMEZTETÉS: Különösen vigyázzon, 
amikor beszíjazza gyermekét a gyermekhor-
dozóba, illetve amikor kibontja a szíjazatot és 
kiveszi gyermekét abból. Az utasításokat 
mindig be kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS: A használatot megelőzően 
minden egyes alkalommal ellenőrizze, hogy a 
csatok, patentok, szíjak és szabályozóelemek jó 
állapotban vannak-e.

FIGYELMEZTETÉS: SEMMIKÉPPEN ne 
használja ezt a terméket, ha annak bármely 
része sérült, kopott, hiányzik vagy nagyon 
elhasználódott.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket CSAK a 
Stokke által gyártott tartozékokkal és/vagy 
tartalék alkatrészekkel együtt használja.

FIGYELMEZTETÉS: A mosás előtt szerelje le a 
fémcsatokat – ha ezt elmulasztja, akkor a 
mosógép megrongálódhat.

FIGYELMEZTETÉS: Semmiképpen ne igyon 
forró italt, illetve ne egyen forró ételt, miközben 
gyermekét a hordozóban viszi.

FIGYELMEZTETÉS: Az elülső gyermekhordozó 
használatakor semmiképpen ne bontsa ki 
annak derékszíját, mielőtt kivenné a gyerme-
ket.

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy a 
babának mindig legyen elegendő helye a szája 
és az orra körül ahhoz, hogy normálisan 
levegőt tudjon venni.

FIGYELMEZTETÉS: A háti hordozó használa-
takor mindig használja a babát rögzítő 
vállpántokat.

FIGYELMEZTETÉS: A karabinert mindig 
rögzítse a műanyag karabiner-csattal.

FIGYELMEZTETÉS: A termék kizárólag egy 
gyerek egyidejű hordozására alkalmas.

Általános információk
Ha nem tudja beszabályozni a Stokke® MyCarrier 
gyermekhordozót a jelen használati utasítás szerint, 
akkor ne használja azt. 

A Stokke® MyCarrier három részből áll. Egy (A) fő 
szíjazat a szülő számára, egy (B) mellső és egy 
(C) háti hordozó. Ha a gyermeket elöl hordozza, 
akkor használja a mellső hordozót és a fő 
szíjazatot. Ha a gyermeket a hátán hordozza, 
akkor használja a háti hordozót és a fő 
szíjazatot.

(D) Alumínium háttámasz 
Az alumínium háttámasz főként a baba háton történő 
hordozásakor használandó. A kenguru háti hordozásra 
szolgáló részének a szíjakhoz való csatolásakor, figyeljen 
arra, hogy az alumínium háttámasz rögzítse a háti 
hordozót a narancs színű hálóval, az útmutatónak 
megfelelően.

Előlhordozás 
A kenguru előlhordozó részének vállszíjakhoz történő 
csatolásához 4 opció (hurok) áll rendelkezésre, 
amelyekhez a karabiner rögzíthető. Válassza a hónaljával 
egy szinten lévő hurkot.

Az elülső hordozó használata 
– a gyermek arccal felénk néz
Amikor a gyermek arccal felénk néz a Stokke® MyCarrier 
gyermekhordozóban, akkor a „Happy hip position” 
pozícióban helyezkedik el. Ez egy széles ülési helyzet, 
amelyben jól támaszkodik a gyermek háta, popsija és 
combja.
Mikor használjuk ezt a pozíciót: Újszülött kortól 
(legalább 3,5 kg és 53 cm) egészen addig, amíg a 
gyermek már önállóan képes tartani a fejét. A kisbabák 
igénylik a változatosságot. Ezért kezdetben nem 
ajánlatos 10-15 percnél hosszabb ideig vinni a 
gyermeket a Stokke® MyCarrier gyermekhordozóban.

Használat: Szabályozza be a Stokke® MyCarrier 
gyermekhordozót úgy, hogy az magasan az Ön 
mellkasánál legyen. Ez a lehető legbiztonságosabb hely 
a gyermek számára. Magas termetű egyén esetén ez azt 
jelenti, hogy a derékszíjat eléggé magasan kell 
elhelyezni a derék körül, majd a vállszíjakkal be kell 
szabályozni az említett pozíciót. Ahogy a gyermek egyre 
növekszik, fokozatosan egyre lejjebb engedhető a 
derékszíj. 
A mellső hordozó szélességét úgy szabályozza be, hogy 
a kisbaba háta jól meg legyen támasztva. A kisbabának 
nem szabad lecsúsznia, mivel lecsúszott helyzetben 
nehezebben tud lélegezni.
A kisbaba fejének teljesen fel kell támaszkodnia. Ehhez 
csúsztassa a szíjazaton található csatokat felfelé vagy 
lefelé, majd szabályozza be az elülső hordozón lévő 
szíjakat, beállítva a megfelelő pozíciót.
Ügyeljen arra, hogy a babának mindig legyen elegendő 
helye a szája és az orra körül ahhoz, hogy normálisan 
levegőt tudjon venni.
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Alkalmazandó világszerte a Stokke® MyCarrier vonat-
kozásában, amely az alábbiakban mint termék szerepel. 

REKLAMÁCIÓS JOG
vásárló reklamációs joggal rendelkezik az aktuális fogyasztóvédelmi 
törvényeknek megfelelően, amelyek országonként eltérőek lehetnek. 

A STOKKE AS rendszerint nem biztosít az aktuális vonatkozó 
törvényekben rögzítetteken túlmutató jogokat, jóllehet az alábbiakban 
hivatkozunk „Bővített garancia” lehetőségére. A vásárló aktuális 
fogyasztóvédelmi törvényekben rögzített jogai kiegészítik a „Bővített 
garancia” fejezetben ismertetett jogokat és a bővített garancia szerinti 
jogok nem befolyásolják azokat.

STOKKE „BŐVÍTETT GARANCIA”
A STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvégia, azonban 
„bővített garanciát” biztosít azoknak a vevőknek, akik regisztrálják az 
általuk vásárolt terméket garancia-adatbázisunkban. Ezt megtehetik 
weblapunkon is, a következő címen: www.stokkewarranty.com A 
regisztrálást követően kiállítunk egy jótállási igazolást és 
elektronikusan (e-mailben) vagy szokványos postai úton megküldjük 
azt a vevő részére.

A garancia-adatbázisban történő regisztráció „Bővített garanciára” 
jogosítja a tulajdonost az alábbi feltételek szerint:

 x 3 év garancia a termékben fellelhető bármely gyártási hibára. 

A „Bővített garancia” akkor is érvényes, ha a tulajdonos a terméket 
ajándékba kapta vagy használtan vásárolta. Következésképpen a 
„Bővített garancia” a szavatossági időn belül bármikor igénybe vehető, 
függetlenül attól, hogy ki a termék tulajdonosa; ehhez a tulajdonosnak 
a a garanciaigazolást.
A STOKKE „Bővített garancia” a következő feltételek mellett 

érvényes:
 x Normál használat.
 x A terméket csak a rendeltetése szerint használták.
 x Rendszeresen elvégezték a termék karbantartását a karbantartási/

használati utasítás szerint.
 x A „Bővített garancia” igénybevételekor be kell mutatni a 

garanciaigazolást a dátumot tartalmazó vásárlási blokkal együtt. Ez 
a szabály érvényes bármely második vagy következő tulajdonosra 
nézve is.

 x Külső megjelenését tekintve a termék ugyanolyan, mint eredeti 
állapotában; ezen kívül csak a STOKKE által szállított és a terméken 
vagy a termékkel együtt rendeltetés szerint használandó 
alkatrészeket használták. Bármilyen ettől való eltérés esetén ki kell 
kérni a STOKKE írásos beleegyezését.

 x A termék sorozatszámát nem szabad olvashatatlanná tenni vagy 
eltávolítani. 

A STOKKE „Bővített garancia” érvényessége nem terjed ki az 
alábbiakra:

 x A terméket alkotó alkatrészek normál változásai (pl. színváltozások, 
valamint elhasználódás) okozta problémák.

 x  Az anyagokban mutatkozó jelentéktelen eltérések (pl. az egyes 
alkatrészek eltérő színe) okozta problémák.

 x  Külső tényezők (pl. napsugárzás/fény, hőmérséklet, nyirkosság, 
környezeti szennyezés, stb.) szélsőséges hatása okozta problémák.

 x  Balesetek/szerencsétlenségek okozta kár – pl. leejtés nagy 
magasságból. Ugyanez a szabály érvényes abban az esetben is, ha 
a terméket túlzott igénybevételnek teszik ki, pl. a megengedettnél 
nagyobb súlyú gyermeket visznek abban.

 x A terméken külső hatás következtében jelentkező kár, pl. amikor azt 
poggyászként szállítják vagy feladják. 

 x Következményként jelentkező kár, pl. bármely személynek és/vagy 
bármely tárgyban okozott kár.

 x  Amennyiben a terméket bármely, nem a Stokke által forgalmazott 
tartozékkal szerelik fel, úgy a „Bővített garancia” érvényét veszti.

 x  A „Bővített garancia” nem érvényes semmilyen olyan tartozékra, 
amelyet a termékkel együtt vagy egy későbbi időpontban 
vásároltak, illetve szállítottak le.

A „Bővített garancia” hatálya alatt a STOKKE:

 x Kicseréli, vagy – ha úgy látja jónak – megjavítja a hibás alkatrészt 
vagy a teljes terméket (ha szükséges); ehhez a terméket el kell 
juttatni egy forgalmazóhoz.

 x Fizeti bármely cserealkatrész/termék szállítási költségeit a STOKKE 
cégtől addig a forgalmazóig, amelytől a terméket vásárolták. - A 
garancia nem fedezi a vásárló esetleges utazási költségeit.

 x Fenntartja magának a jogot arra, hogy a garancia igénybevételekor 
hozzávetőlegesen azonos konstrukciójúra cserélje a hibás 
alkatrészeket. 

 x Fenntartja magának a jogot cseretermék leszállítására azokban az 
esetekben, amikor a szóban forgó terméket már nem gyártják a 
garancia igénybevételének időpontjában. Az ilyen cseretermék 
megfelelő minőségű és értékű kell, hogy legyen.

A „Bővített garancia” igénybevételének feltételei: 
A „Bővített garanciával” kapcsolatos valamennyi kérést rendszerint 
ahhoz a forgalmazóhoz kell benyújtani, akitől a terméket vásárolták. Az 
ilyen jellegű kéréseket a hiányosság észlelését követően a lehető 
leghamarabb jelezni kell, mellékelve a garanciaigazolást, továbbá az 
eredeti vásárlási blokkot.

Be kell mutatni a gyártási hibát igazoló dokumentációt/bizonyítékot; a 
terméket rendszerint ehhez el kell vinni a forgalmazóhoz, vagy más 
módon kell bemutatni azt ellenőrzésre a forgalmazónak, illetve a 
STOKKE értékesítési képviselőjének. 

A hibát a fenti feltételeknek megfelelően orvosoljuk, amennyiben a 
forgalmazó vagy a STOKKE értékesítési képviselője megállapítja, hogy a 
kár gyártási hibára vezethető vissza.

REKLAMÁCIÓS JOG ÉS BŐVÍTETT GARANCIA

Az elülső hordozó használata 
– a gyermek arccal kifelé néz
Amikor a gyermek arccal kifelé néz, a combok közti 
szövetanyagnak keskenyebbnek kell lennie a kényelem 
biztosítása érdekében. Ügyeljen azonban arra, hogy a 
lehető legjobb ergonómiai feltételeket biztosítsa az ilyen 
helyzetbe ültetett gyermek számára; a baba popsija 
alatti szövetnek szélesebbnek kell lennie, hogy 
alátámassza a baba fenekét és a combjait.
Mikor használjuk ezt a pozíciót: Csak akkor 
használja ezt a pozíciót, ha a gyermek már önállóan 
képes tartani a fejét. Minden gyermek más és más, 
azonban általános szabályként ez 4 hónapnál idősebb 
korban ajánlott.
Ha úgy érzi, hogy gyermeke számára kényelmetlen ez a 
helyzet, akkor továbbra is hordozza gyermekét arccal 
maga felé fordítva. Ha látja Önt, akkor gyermeke 
biztonságban érzi magát a számára új környezetben.
Használat: Mielőtt megfordítaná a kisbabát, ne feledje 
el szétkapcsolni a két patentgombot és kinyitni a 
villámzárat a mellső hordozó alsó részén. A mellső 
hordozó így valamivel hosszabb lesz. 

A hátsó hordozó használata
Amikor gyermekét a Stokke® MyCarrier gyermekhor-
dozóban a hátán viszi, az a „Happy hip position” 
pozícióban helyezkedik el. Ez egy széles ülési helyzet, 
amelyben jól támaszkodik a gyermek háta, popsija és 
combja.
Mikor használjuk ezt a pozíciót: Amint gyermeke 
már önállóan képes felülni és testmagassága 
meghaladja a 72 cm-t, használhatja a háti hordozót.
Használat: Tanulmányozza át az utasításokat arra 
vonatkozóan, hogy hogyan kell összeszerelni a háti 
hordozót és a szíjazatot. Miután összeszerelte, vegye fel a 
gyermekhordozót gyermekére és szabályozza be annak 
szélességét, mielőtt a hátára venné azt. A Stokke® 
MyCarrier gyermekhordozót úgy kell beszabályozni, 
hogy gyermekének teste az Ön vállrészére támaszkodjon. 
Zsebtükörrel rendszeresen ellenőrizze, hogy gyermekével 
minden rendben van-e. Ha a gyermek elalszik, akkor 
erősítse az alvástámaszt a zsebbe. 

Mosási utasítások
A fő szíjazat kézzel mosható 30°C-on. A mosást 
megelőzően szerelje le az alumínium háttámaszt.
A mellső és a háti hordozó gépben mosható 40°C-on. A 
mosást megelőzően szerelje le a fémcsatokat. 
Használjon fehérítő nélküli mosószert. Kíméletesen 
centrifugázza. Mosást követően húzza ki az eredeti forma 
megőrzése érdekében. Fektetve szárítsa 
szobahőmérsékleten, távol tartva napfénytől vagy hő 
közvetlen hatásától. NE szárítsa szárítógépben vagy 
vasalóval.
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שימוש במנשא הקדמי – עם הפנים כלפי חוץ
כאשר ילדכם נמצא בתוך המנשא עם פניו כלפי 
חוץ, הבד בין הירכיים חייב להיות צר להבטחת 

נוחות. עם זאת, להבטחת המנח הארגונומי הטוב 
ביותר לילדכם כשהוא מיושב בצורה כזאת, הבד 
מתחת לעכוז רחב יותר כדי לספק תמיכה לישבן 

ולירכיים עליונות של התינוק.
מתי משתמשים: מיועד לשימוש רק כאשר הילד 

מסוגל להחזיק את ראשו ללא עזרה. לכל ילד קצב 
התפתחות שונה, ולרוב הדבר קורה בסביבות גיל 4 

חודשים ומעלה.
אם נראה לכם שלילדכם לא נוח בתנוחה הזאת, 

המשיכו לשאת אותו כאשר פניו כלפי פנים. כאשר 
הילד רואה אתכם, הוא מרגיש בטוח יותר בסביבה 

חדשה.
כיצד משתמשים: לפני שתסובבו את התינוק, זכרו 

לפתוח את שני הכפתורים ואת הרוכסן בחלק 
התחתון של המנשא הקדמי. הדבר יאריך במקצת 

את המנשא הקדמי. 

שימוש במנשא גב
כאשר אתם נושאים את ילדכם על הגב בתוך 

™Stokke® MyCarrier הוא נמצא בתנוחה  
“Happy hip position”. זוהי תנוחת ישיבה 

רחבה המספקת לילדכם תמיכה טובה בגב, בעכוז 
ובירכיים.

מתי משתמשים: ניתן להתחיל להשתמש במנשא 
גב כאשר הילד מסוגל לשבת ללא עזרה וכשהוא 

גבוה מ-27 ס”מ.
כיצד משתמשים: עיינו בהוראות לקבלת פרטים 

אודות הרכבת מנשא הגב על הרתמה. בסיום 
ההרכבה, הלבישו את מנשא התינוק מסביב 

לילדכם והתאימו את רוחב המנשא לפני שתרימו 
 Stokke® אותו על גבכם. התאימו את

™MyCarrier כך שילדכם יכול להישען על אזור 
הכתפיים שלכם. השתמשו במראת כיס באופן 

סדיר כדי לבדוק שילדכם בסדר. אם הילד נרדם, 
חברו את תמיכת השינה שבכיס. 

 

הוראות כביסה
את הרתמה הראשית ניתן לכבס ביד בטמפרטורה 

של 30 מעלות צלזיוס. לפני הכביסה הסירו את 
תמיכת הגב מהאלומיניום.

את המנשא קדמי ומנשא הגב ניתן לכבס במכונת 
כביסה בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס. לפני 

הכביסה יש להסיר את השאקלים. 
השתמשו בתכשירי ניקוי ללא מלבין. מומלץ לבחור 
בסחיטה עדינה.  מתחו את המוצר כשהוא לח כדי 

לשמור על צורתו המקורית. ייבשו במצב שטוח 
בטמפרטורת החדר, הרחק מאור השמש או מחום 

ישיר. אין לייבש במכונת ייבוש ואין לגהץ.

מידע כללי - תחזוקה  - הוראות כביסה  - אזהרות -  אחריות מורחבת 

          - סכנת נפילה  אזהרה 

אזהרה: ודאו שקראתם והבנתם את 
האזהרות ואת הוראות השימוש במדריך 

למשתמש זה – הבטיחות של ילדכם היא 
באחריותכם.

אזהרה: אין להתיר לאף אדם אחר 
להשתמש במוצר זה, אלא אם קרא והבין 

לגמרי את האזהרות ואת הוראות השימוש 
המפורטות במדריך למשתמש זה לפני 

השימוש. ודאו שלכל המשתמשים יש את 
היכולות הפיזיות ואת הניסיון הנחוצים 

להפעלת מוצר זה.

אזהרה: לעולם אל תשאירו את הילד ללא 
השגחה.

אזהרה: לעולם אל תרשו לילדים אחרים 
לשחק במוצר או בסביבתו.

אזהרה: לעולם אל תשאירו את ילדכם 
ללא השגחה כשהוא חגור בתוך המוצר.

אזהרה: תנועותיכם ותנועות ילדכם עלולים 
להשפיע על שיווי משקלכם.

אזהרה: היזהרו כשאתם מתכופפים או 
נשענים קדימה. 

אזהרה: כדי למנוע את נפילת התינוק או 
אובדן שיווי משקל, השתמש/י בברכיך 

ולא באזור המותניים כשהינך מתכופף/ת.

אזהרה: מנשא זה אינו מתאים לשימוש 
בעת פעילויות ספורט.

אזהרה: היזהרו במיוחד בעת הליכה על או 
בסמוך לקרקע לא ישרה או בעת עליה 
וירידה במדרגות – בטיחות ילדכם היא 

באחריותכם.

אזהרה: השתמשו במוצר זה רק לנשיאת 
ילדים שמשקלם בין 5.3 ל- 51 ק”ג. 

אזהרה: ילדים קטנים עלולים ליפול דרך 
פתח הרגליים. פעלו בהתאם להוראות 

השימוש. 

אזהרה: יש לכוונן את מפתחי הרגל כך 
שיתאימו לרגלי התינוק בנוחות.

אזהרה: על הילד להיות עם הפנים אליכם 
עד שיהיה מסוגל להחזיק את ראשו זקוף.  

אזהרה: היזהרו במיוחד כאשר אתם 
־חוגרים את ילדכם בתוך המוצר ומשח

ררים אותו מהחגורות הללו. פעלו תמיד 
בהתאם להוראות.

אזהרה: לפני כל שימוש ודאו שכל 
־האבזמים, הלחצניות, הרצועות וההתא
מות נעולים ומותאמים בצורה בטוחה.

אזהרה: לעולם אל תשתמשו במוצר זה 
אם חלק כלשהו בו ניזוק, שחוק, חסר או 

בלוי במיוחד.

אזהרה: השתמשו במוצר זה אך ורק עם 
אביזרים ו/או חלקי חילוף המיוצרים על 

  Stokke® ידי חברת

אזהרה: הסירו את השאקלים לפני 
הכביסה – אחרת, אתם עלולים לגרום נזק 

למכונת הכביסה שלכם. 

אזהרה: לעולם אל תשתו משקאות חמים 
ואל תאכלו מאכלים חמים בעת נשיאת 

הילד במנשא התינוק.

אזהרה: בעת השימוש במנשא הקדמי, 
לעולם אל תתירו את חגורת המותניים 
לפני שהוצאתם את התינוק מהמנשא.

אזהרה: ודאו שלתינוק יש תמיד מרווח 
מספיק מסביב לפה ולאף כדי שיהיה 

מסוגל לנשום באופן רגיל.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברתמת 
הכתפיים של התינוק בעת שימוש במנשא 

הגב.

אזהרה: יש לנעול תמיד את הטבעת 
בעזרת מנעול הטבעת העשוי פלסטיק.

אזהרה: מוצר זה מתאים לנשיאת תינוק 
אחד בלבד בכל עת.
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,Stokke® MyCarrier™ תקפה בכל העולם לגבי 
 אשר יכונה להלן “המוצר”. 

הזכות להגיש תלונה
ללקוח עומדת הזכות להגיש תלונה בהתאם לחוקים להגנת 
הצרכן הישימים בכל זמן נתון, כאשר החוקים הללו עשויים 

להשתנות בין מדינה למדינה. 

באופן כללי, STOKKE AS אינה מעניקה זכויות נוספות 
מלבד ומעבר לאלו המוקנות בחוקים הישימים בכל זמן נתון, על 
אף ההתייחסות ל”אחריות המורחבת” המתוארת להלן. זכויות 

הלקוח על פי חוקי הגנת הצרכן הישימים בכל זמן נתון באות 
בנוסף על הזכויות הקיימות על פי “האחריות המורחבת”, ואינן 

מושפעות מהן.

STOKKE האחריות המורחבת” של“
אף על פי כן, חברת  STOKKE AS , שמשרדיה בכתובת  
PO Box 707,  N-6001 Ålesund  בנורבגיה, מעניקה 
“אחריות מורחבת” לקוחות אשר רושמים את המוצר אותו 
רכשו במאגר האחריות שלנו. ניתן לבצע הרשמה זו באתר 

החברה בכתובת:
www.stokkewarranty.com. עם ההרשמה, תופק 

תעודת אחריות ותישלח אל הלקוח באופן אלקטרוני )דואר 
אלקטרוני( או בדואר רגיל.

ההרשמה במאגר האחריות מקנה לבעלים “אחריות מורחבת” 
כדלקמן:

x .אחריות ל- 3 שנים כנגד כל פגם ייצור במוצר 

“האחריות המורחבת” תקפה גם אם המוצר התקבל כמתנה או 
נרכש כמוצר יד שנייה. בהתאם לכך, כל מי שהינו הבעלים של 
המוצר בכל זמן נתון, במהלך תקופת האחריות, רשאי להפעיל 
את “האחריות המורחבת”, כל עוד יציג את תעודת האחריות.

 “האחריות המורחבת” של ®
STOKKE מותנית בתנאים הבאים:

x .שימוש רגיל
x  השימוש שנעשה במוצר תואם את המטרה שלשמה הוא

נוצר.
x /המוצר עבר תחזוקה שוטפת כמתואר בהוראות השימוש

תחזוקה.
x  בהפעלת “האחריות המורחבת” יש להציג את תעודת

האחריות ביחד עם קבלת הרכישה של המוצר הכוללת את 
תאריך הרכישה. דרישה זו חלה גם על בעלי המוצר שרכשו 

אותו מיד שנייה. המוצר נראה במצבו המקורי והחלקים 
היחידים בו הם אלו שסופקו על ידי STOKKE ומיועדים 
לשימוש עם המוצר. כל שינוי מהאמור לעיל דורש הסכמה 

.STOKKE בכתב מראש של 
המספר הסידורי של המוצר לא נהרס או הוסר.

“האחריות המורחבת” של STOKKE אינה מכסה:
x  בעיות אשר נגרמו כתוצאה מהתפתחויות רגילות בחלקים

המרכיבים את המוצר )כגון שינויי צבע וכן בלאי ושחיקה(.
x  בעיות הנובעות משינויים קלים בחומרים )כגון הבדלי צבע 

בין חלקים).
x  בעיות אשר נגרמו כתוצאה מהשפעה קיצונית של גורמים 

חיצוניים כגון שמש/אור, טמפרטורה, לחות, זיהום סביבתי 
וכו’.

x  .נזק שנגרם עקב תאונה/תקרית – לדוגמה, נפילות מגובה 
הדבר חל גם על מקרים של הפעלת עומס יתר על המוצר, 

לדוגמה מבחינת המשקל שהועמס עליו.
x  נזק אשר נגרם למוצר על ידי גורמים חיצוניים, כגון  נזק

שנגרם כאשר המוצר נשלח כמטען. 
x  נזק עקיף, לדוגמה נזק אשר נגרם לאדם ו/או לחפצים

אחרים.
x  האחריות המורחבת” תפקע במידה והותקנו במוצר“

.STOKKE אביזרים אשר לא סופקו על ידי
x  האחריות המורחבת” לא תחול על אביזרים שנרכשו או“

שסופקו יחד עם המוצר, או במועד מאוחר יותר.

 STOKKE תספק את השירותים הבאים בכפוף
 ל”אחריות המורחבת”:

x  תחליף או – בהתאם להעדפת החברה–  תתקן את החלק
הפגום, או את המוצר בשלמותו )אם יש צורך בכך(, בתנאי 

שהמוצר יימסר לספק.
x  תכסה עלויות הובלה סבירות עבור כל חלק/מוצר חלופי

מ- STOKKE לספק שממנו נרכש המוצר. - כל עלויות 
נסיעה של הרוכש אינן מכוסות במסגרת האחריות.

x  ,החברה שומרת את הזכות להחליף, בעת הפעלת האחריות
חלקים פגומים בחלקים בעלי עיצוב דומה פחות או יותר. 

x  החברה שומרת את הזכות לספק מוצר חליפי במקרים בהם
המוצר הרלוונטי כבר אינו מיוצר יותר בעת הפעלת 

האחריות. מוצר חליפי כזה יהיה באיכות וערך התואמים 
למוצר המקורי.

כיצד להפעיל את “האחריות המורחבת”:
באופן כללי, כל הבקשות הנוגעות ל”אחריות המורחבת” יימסרו 

לספק שממנו נרכש המוצר. יש להגיש את הבקשה בהקדם 
האפשרי לאחר גילוי הפגם ולצרף את תעודת האחריות וכן 

קבלת הרכישה המקורית.
x 

תיעוד/הוכחה המאשרים את הפגם בייצור יוצגו, בדרך כלל, על 
ידי מסירת המוצר עצמו לספק, או יוצגו לספק או לנציג מכירות 

של STOKKE לבדיקה. 
x 

הפגם יתוקן בכפוף לתנאים הנ”ל אם הספק או נציג המכירות 
של STOKKE יקבע שהנזק נגרם כתוצאה מפגם בייצור.

זכות התלונה ואחריות מורחבת

חשוב! שמרו את הוראות השימוש לעיון בעתיד
קראו את כל ההוראות לפני הרכבה ושימוש במנשא הרך  

מידע כללי
 אם לא הצלחתם לכוונן את

 ™Stokke® MyCarrier בהתאם להוראות 
שבמדריך זה, אל תשתמשו במוצר. 

המנשא ™Stokke® MyCarrier מורכב 
 )A(, משלושה חלקים. רתמה ראשית אחת להורה

 )C(. ומנשא גב אחד )B( מנשא קדמי אחד
לנשיאה קדמית השתמשו במנשא הקדמי וברתמה 

הראשית. לנשיאה על הגב השתמשו במנשא גב 
וברתמה הראשית.

)D( תמיכת גב מאלומיניום 
תמיכת הגב העשויה אלומיניום מיועדת לשימוש 
בעיקר בעת נשיאת הילד על הגב. בעת הרכבת 

מנשא הגב על הרתמה הראשית, ודא/י שתמיכת 
הגב העשויה אלומיניום נועלת את מנשא הגב 

למקומו דרך רצועת החיזוק הכתומה, כמתואר 
בהוראות.

 נשיאה מקדימה 
בעת חיבור המנשא הקדמי לרצועות הכתפיים, 

ישנן ארבע אפשרויות או לולאות לחבר אליהן את 
הטבעת. בחר/י את הלולאה הנמצאת בגובה של 

בית השחי.

שימוש במנשא הקדמי - עם הפנים כלפי פנים
כאשר ילדכם פונה עם הפנים כלפי פנים בתוך 
Stokke® MyCarrier הוא נמצא בתנוחה 

“Happy hip position”. זוהי תנוחת ישיבה 
רחבה המספקת לילדכם תמיכה טובה בגב, בעכוז 

ובירכיים.
מתי משתמשים: ניתן להשתמש עם תינוקות רכים 
)לפחות 3.5 ק”ג ו- 53 ס”מ( ועד שהילד מסוגל 

להחזיק את ראשו ללא עזרה. התינוקות זקוקים 
לגיוון. משום כך, אנו ממליצים להגביל בהתחלה 

 Stokke® -את הזמן בו ילדכם ישהה ב
™MyCarrier עד 10-15 דקות. 

 Stokke®  כיצד משתמשים: התאימו את
™MyCarrier כך שראש התינוק יהיה ממוקם 
גבוה על בית החזה שלכם. זהו המקום הבטוח 
ביותר עבור התינוק. על אדם גבוה למקם את 

חגורת המותניים די גבוה מסביב למותניים 
ולהתאים את רצועות הכתפיים כדי להגיע לתנוחה 

זו. ככל שהילד גדל, ניתן להנמיך בהדרגה את 
חגורת המותניים. 

התאימו את רוחב המנשא הקדמי כך שלתינוקכם 
תהיה תמיכת גב טובה. אסור שהתינוק יחליק 

למטה, כיוון שהדבר עלול לחסום את דרכי 
הנשימה שלו.

יש לספק תמיכה מלאה לראשו של התינוק. לשם 
כך, החליקו את האבזמים למטה או למעלה על גבי 

הרתמה והתאימו את אורך הרצועות על המנשא 
הקדמי עד שתיווצר תנוחה כזאת.

ודאו שלתינוק יש תמיד מרווח מספיק סביב הפה 
והאף כדי שיהיה מסוגל לנשום כשורה.
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