
INSTRUCTIONS FOR USE 
BABY CARRIER SILDA BY FJORD NANSEN

Congratulations on a good selection of baby carrier Silda Fjord Nansen collection. We hope you will enjoy your new acquisition and it will be for you and your baby
a big pleasure.
To properly use a baby carrier and well protect your child in it from unexpected events, read the attached information and guidance.
During long trips, remember to dress yourself appropriately and also ensure it to your little passenger. Do not forget about protection of children’s hands and feet
from the cold.
If you pay attention to the small but important details, we can assure you that trips with a small passenger will be for you and your baby a great pleasure.
GENERAL USE OF BABY CARRIER FJORD NANSEN, WITH WHICH YOUR CHILD WILL BE SAFE:
1. Use the baby carrier only if the child can sit alone and stick vertically without additional help (general rule: the baby carrier can be used by children between the
ages of about 9 months and more, with a maximum height of 105 cm).
2. Maximum weight: about 20 kg (child + luggage).
3. Always dress your child in safety harness.
4. Baby carriers are not designed as a replacement chairs. Do not leave your baby in the carrier without any control!
5. Sitting too long in a baby carrier can lead to poor blood circulation, especially in cold weather.
6. Each baby carrier sticks out from the parent’s back, so remember that you have something behind you. This will avoid unpleasant surprises. In particular, it is
important to close the closure, because in the open position it sticks out very far. It should also be noted that the baby's head is a little bit higher than your
head - therefore adopt a different technique to avoid the overhanging branches.
7. Even if child is fastened with straps, in a fit of boredom, it can take out his hands of the harness. If child will stand up straight in baby carrier, it can easily fall out
of it so please pay close attention to the child's restless movements on the back.
REGULATION OF CARRY SYSTEM
Before regulation of carry system in your baby carrier, pack it so that it can match the real weight of your child and luggage, which you are going to wear.
1. Place the carrier on your back and firmly pull supporting shoulder straps.
2. Then fasten the hip belt. The belt should be placed on the hip line, based on the hip bone, and the central closure (buckle) should be above the navel.
3. If the straps do not stick, remove the backpack and try to regulate the carry system with Velcro - moving the whole up or down.
4. Place the carrier again to check the alignment on the back.
REGULATION OF BABIE’S SEAT
1. Put up the closure and place the carrier, then you need to place your child in the seat. Use wide padded tape harness at the front and regulating tape to adjust
the seat height. Proper seat height is when the child's head protrudes above the part of the rear carrier.
2. Regulate the harness straps (padded with a soft and nice in touch fabric) to the size of the child.
3. Adjust the side, supporting straps to make carrier comfortable to wear.
PROTECTION AND MAINTENANCE baby carriers:
The seat in Silda is covered with a nice in touch and skin-friendly fabric - lining. It should be cleaned with a soft sponge and mild soap or washing-up liquid and
warm water. Cleaning with the brush can be used only for more resistant and strong fabrics.
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INSTRUKCJA UŻYWANIA NOSIDEŁKA FJORD NANSEN
Gratulujemy dobrego wyboru dziecięcego nosidełka SILDA z kolekcji Fjord Nansen. Mamy nadzieję, że korzystanie z nowego nabytku będzie dla Ciebie i Twojego
dziecka przyjemnością.
Aby prawidłowo używać nosidełko i dobrze chronić w nim swoje dziecko przed niespodziewanymi zdarzeniami, przeczytaj uważnie załączoną informację i
wskazówki.
Podczas długich wycieczek pamiętaj o tym, aby odpowiednio się ubrać i zapewnić to również swojemu małemu pasażerowi. Nie zapomnij o ochronie dłoni i stóp
dziecka przed chłodem.
Jeśli będziesz zwracać uwagę na takie drobne, ale ważne szczegóły, to możemy Cię zapewnić, że wycieczki z małym pasażerem będą dla Ciebie i Twojego
dziecka dużą przyjemnością.
OGÓLNE ZASADY UŻYWANIA DZIECIĘCYCH NOSIDEŁEK FJORD NANSEN, DZIĘKI KTÓRYM TWOJE DZIECKO BĘDZIE BEZPIECZNE:
1. Używaj nosidełko tylko wtedy, gdy dziecko może samodzielnie siedzieć w pionie i trzymać się bez dodatkowej pomocy (ogólna zasada: z nosidełka mogą
korzystać dzieci w wieku od około 9 miesięcy wzwyż, o maksymalnym wzroście 105 cm).
2. Maksymalna waga: około 20 kg (dziecko + bagaż).
3. Zawsze zapinaj swoje dziecko w uprząż zabezpieczającą.
4. Nosidełka dziecięce nie są zaprojektowane jako zamiennik krzesełek. Nie zostawiaj swego dziecka w nosidełku bez kontroli!
5. Zbyt długotrwałe siedzenie w nosidełku może doprowadzić do złego krążenia krwi dziecka, zwłaszcza w chłodne dni.
6. Każde nosidło odstaje za rodzicem, dlatego należy pamiętać, że mamy coś za sobą. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek. Szczególnie ważne jest
zamykanie nóżki, która w pozycji otwartej odstaje w nosidle bardzo daleko. Warto też pamiętać, że główka dziecka znajduje się trochę ponad naszą głową –
w związku z tym należy przyjąć inną technikę omijania zwisających gałęzi, a w szczególności nie puszczać gwałtownie tych odgarniętych.
7. Chociaż dziecko jest dobrze przypięte pasami, w przypływie znudzenia może wysupłać rączki z szelek. Jeśli stanie w nosidle, może bardzo łatwo z niego
wypaść. Należy więc zwracać baczną uwagę na niespokojne ruchy dziecka na plecach.
REGULACJA SYSTEMU NOŚNEGO
Zanim zaczniesz regulować system nośny w Twoim nosidełku, napakuj je tak, aby odpowiadało realnej wadze Twojego dziecka i bagażu, jaki zamierzasz nosić.
1. Nałóż nosidełko na swoje plecy i pociągnij mocno nośne pasy ramienne.
2. Następnie zapnij pas biodrowy. Pas ten powinien być ułożony na linii bioder, opierać się na kości biodrowej, a zapięcie centralne (klamra) powinno znajdować
się powyżej pępka.
3. Jeżeli pasy nośne nie przylegają, zdejmij plecak i wyreguluj system nośny za pomocą rzepu – przesuwając całość w górę lub w dół.
4. Nałóż nosidełko ponownie, by sprawdzić poprawność ułożenia na plecach.
REGULACJA SIEDZISKA DZIECIĘCEGO
1. Rozstaw nóżkę i postaw nosidełko, a następnie posadź swojego malucha w siedzisku. Dostosuj wysokość siedzenia, używając szerokiej wyściełanej taśmowej
uprzęży z przodu i taśmy regulującej. Prawidłowa wysokość siedzenia jest wtedy, gdy głowa dziecka wystaje ponad część tylnego oparcia nosidełka.
2. Dostosuj pasy uprzęży (wyściełane miłym w dotyku materiałem) do rozmiaru dziecka.
3. Dopasuj nośne pasy boczne tak, by mieć komfort noszenia.
OCHRONA I KONSERWACJA NOSIDEŁEK:
Siedzisko w modelu SILDA jest pokryte miłym w dotyku i przyjaznym dla skóry materiałem – wyściółką. Należy je czyścić miękką gąbką z delikatnym mydłem lub
płynem do mycia i ciepłą wodą. Czyszczenie szczoteczką można stosować przy bardziej odpornych i mocnych materiałach.
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