


• Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie klamry, 
zatrzaski, pasy i regulacje są bezpieczne.

• Podczas używania nosidełka obserwuj swoje dziecko.
• Przed każdym użyciem sprawdź, czy nosidełko nie ma 

poprutych szwów, tkaniny lub zepsutych zapięć.
• Upewnij się, że Twoje dziecko jest odpowiednio ułożone 

w nosidełku, zwróć uwagę na ułożenie nóżek.
• Dziecko należy nosić przodem do opiekuna, dopóki nie 

będzie w stanie samodzielnie trzymać główki.
• Przed użyciem produktu dla dziecka urodzonego przed-

wcześnie lub z chorobami należy skontaktować się 
z lekarzem.

• Dzieci z zaburzeniami oddechu, urodzone przedwcześnie 
oraz dzieci poniżej czwartego miesiąca życia są bardziej 
narażone na ryzyko uduszenia.

• Podczas noszenia dziecka w nosidełku zachowaj szczególną 
ostrożność przy rozlewaniu ciepłych napojów.

• Nigdy nie używaj nosidełka, kiedy równowaga lub możli-
wość poruszania się są pogorszone ze względu na ćwi-
czenia fizyczne, senność lub zaburzenia zdrowotne.

• Nigdy nie używaj nosidełka podczas gotowania i sprzątania, 
gdzie może zaistnieć kontakt z gorącymi przedmiotami 
lub substancjami chemicznymi.

• Nigdy nie noś dziecka w nosidełku podczas jazdy pojazdem 
mechanicznym (jako kierowca lub pasażer).

• Nie szarp, nie ciągnij z dużą siłą!
• Nie używać nosidełka, jeśli brakuje jakiegoś elementu lub 

jest ono uszkodzone.
• Nie śpij i nie leż z dzieckiem zapiętym w nosidełku.
• Upewnij się, że do dziecka dociera wystarczająca ilość powietrza.
• Nigdy nie odpinaj więcej niż jednej klamry jednocześnie.
• Przy odpinaniu klamer zawsze podtrzymuj/asekuruj dziecko!



Podparcie główki u dzieci 
poniżej 4 miesiąca życia
Haed support for infants 

under 4 months

Jeśli dziecko nie trzyma jeszcze główki samodzielnie, 
aby zadbać o jej dobre podparcie, pamiętaj o kilku zasadach!

Until your child can hold his or her head up, 
please keep in mind some rules!

- główka powinna opierać się
na miękkim wypełnieniu górnej
części panelu
- the head should rest on the
soft top of the panel 

- panel powinien sięgać do
płatka ucha dziecka, czyli za-
krywać potyliczną część główki
maluszka 
- the panel should reach the
baby’s ear lobe or cover the
occipital part of the baby’s head 

- górna część panelu powinna







Jeśli używanie nosidełka na początku wydaje się być dla Ciebie 
sztuką tajemną — zapewniamy Cię, że po kilku próbach będziesz 
się czuć w nim wygodnie i pewnie. Noszenie dziecka to niewątpliwie 
duża odpowiedzialność. Uważamy jednak, że przede wszystkim 
jest to czas wspaniałej zabawy, która powinna przynosić radość 
zarówno dziecku, jak i jego opiekunowi. 

If, at the beginning, using carriers may seem to be a secret art to 
a newbie, we assure you that after a few attempts one would 
become more confident and, therefore, find carriers very comfortable. 
Babywearing is undoubtedly a great responsibility. However, it 
might also be associated with a great fun bringing joy both to children 
and their caretakers.

Nosidełka LennyUp można używać już od pierwszych tygodni życia, 
dzięki możliwości regulacji wysokości i szerokości panelu.
.
Thanks to adjustable both width and height, the LennyUp Carrier 
can be customized to your baby and used from the first weeks of life.

Pamiętaj, że to Ty bierzesz pełną odpowiedzialność za siebie 
i dziecko podczas zakładania nosidełka. Nawet najdokładniejsze 
wskazówki w instrukcji obsługi nie uwzględnią Twojej niety-
powej budowy ciała, dokładnych rozmiarów Twojego dziecka czy 
nawyków, jakie masz. Czasami trzeba coś kilka razy poprawić bądź 
dociągnąć nosidełko w odpowiednim dla Ciebie miejscu, żeby 
poczuć, że jest wygodne.

It is you who are to take full responsibility for yourselves and your 
child during the process of putting on the carrier. Even the most 
precise directions provided by the instruction manual do not take 
your individual body characteristics, accurate baby’s dimensions or 
your habits into consideration. Sometimes one would have to correct 
or tighten the carrier to feel that it is comfortable.

Nosidełko LennyUp może być używane do noszenia dzieci zdrowych
o wadze od 3,5 kg do 20 kg.



Regulacja szerokości dołu panelu 
Width adjustment at the bottom of the carrier’s panel

Regulacja szerokości góry panelu 
Width adjustment at the top of the carrier’s panel

Regulacja wysokości panelu  
Adjustment of the height of the carrier’s panel

Dostosuj rozmiar panelu do wielkości dziecka. Zalecamy wykonanie wstępnej regulacji panelu przed włożeniem dziecka w nosidełko.
Możesz to zrobić w trzech miejscach.





Możesz wybrać dwie możliwości założenia pasów ramiennych: A. na prosto i B. na krzyż.
You can choose between the two options of placing the shoulder straps: A. straps straight or B. straps crossed.

Aby odpiąć klamrę pasa biodrowego, jednocześnie naciśnij trzy elementy.
In order to unbuckle the waist belt press the three elements at the same time.

,



Zepnij klamry pasów ramiennych 
z klamerkami po bokach panelu 

tak, aby utworzyć ramiączka.  
Fasten the buckles of the shoulder 

straps with the buckles on the 
sides of the panel so that they 

create loops.

Jedną ręką otul dziecko panelem 
nosidełka — przez cały czas 

podtrzymuj dziecko!
Use one hand to hold your baby 
and the other to place the panel 

up over the child’s back.



Zmień rękę podtrzymującą dziecko. 
Wolną ręką (lewą) złap z tyłu za 

pas ramienny i zapnij go z klamerką 
znajdującą się po lewej stronie 

panelu. Czynność powtórz 
z drugim pasem ramiennym.

Swap your hands. While holding 
your child with your right arm catch 

the shoulder strap on your back 
with your left hand and fasten it 
with the buckle on the left side of 

the carrier’s panel Follow the same 
steps with the left shoulder strap.



Zepnij klamry pasów ramiennych 
z klamerkami po bokach panelu
 tak, aby utworzyć ramiączka.

Fasten the buckles of the shoulder 
straps with the buckles on the 
sides of the panel so that they 

create loops.

Podtrzymując dziecko jedną ręką, drugą sięgnij 
do klamry pasa klatki piersiowej i odepnij ją.
While holding your baby with one hand, reach 
the chest strap buckle with the other hand and 
unbuckle it.

Trzymając dziecko jedną ręką, zdejmij pojedynczo 
pasy ramienne (możesz je po prostu zsunąć z barków 
lub odpiąć klamerki).
While holding your baby with one hand take of the 
shoulder straps — one at a time  (you can just slide 
them off your shoulders or unbackle them).

Wyjmij dziecko z nosidełka, a następnie odepnij pas 
biodrowy.
Take your baby out of the carrier and then unbuckle 
the waist belt.

Zapnij pas biodrowy na swojej talii. 
Przesuń nosidełko tak, aby panel znajdował 

się na środku pleców. Dociągnij pas 
biodrowy w celu dopasowania go.

Buckle the waist belt on your waist. Turn the 
carrier so that the panel is right in the middle 
of your back.  Pull the strap in order to tighten

the waist belt so it fits your body tightly.



Przełóż rękę, którą podtrzymujesz dziecko, do przodu, tak
aby maluszek znalazł się pomiędzy Twoim łokciem a plecami.

Pochylając się, swobodnie przesuń malucha na plecy.

Używając obu dłoni, zapnij pasek klatki piersiowej.
Dociągając pasek, ureguluj jego zacisk.

Using both hands fasten the chest strap buckle. 
Pull the strap to secure the hold.

Staraj się symetrycznie ułożyć dziecko.
Zarzuć panel na plecy maluszka.

Try to place your baby symetrically on your back.
Put the panel on your baby’s back.



Pochyl się delikatnie do przodu i podtrzymując dziecko 
jedną ręką, drugą rozepnij klamrę pasa klatki piersiowej.
Lean forward gently and — while holding your baby with 
one hand- unbuckle the chest strap with the other hand.

Sięgnij prawą ręką do tyłu i stabilnie obejmuj/podtrzymuj 
dziecko.
Reach your child with your right arm and hold it tightly.



- Nigdy nie odpinaj więcej niż jednej klamry jednocześnie!
- Never unbuckle more than one buckle at the same time!

- Nigdy nie odpinaj klamry pasa biodrowego, kiedy dziecko jest 
  w nosidełku!
- Never unbuckle the waist belt while the baby is in the carrier!

- Przy odpinaniu klamer zawsze podtrzymuj/asekuruj dziecko!
- Always hold/support your child while unbuckling the buckles!



Przypnij przelotkę do wybranego pasa ramiennego.
Buckle the extension to the shoulder strap of your choice.

Zapinanie pasów na krzyż jest pokazane 
w instrukcji w części „Noszenie z przodu” 

— punkt B „Pasy ramienne na krzyż”.
 Shoulder straps crossed fastening 
in shown in “Front Carry” section 

— point B “Shoulder strap crossed”.

Jeśli uznasz, że jesteście gotowi na używanie nosidełka dla kilkutygodniowego dziecka, pamiętaj, aby dobrze dopasować panel nosidełka.- Nigdy nie odpinaj więcej niż jednej klamry jednocześnie!
- Never unbuckle more than one buckle at the same time!

- Nigdy nie odpinaj klamry pasa biodrowego, kiedy dziecko jest 
  w nosidełku!
- Never unbuckle the waist belt while the baby is in the carrier!

- Przy odpinaniu klamer zawsze podtrzymuj/asekuruj dziecko!
- Always hold/support your child while unbuckling the buckles!



Przeprowadź paski z klamrami do przodu pod nóżkami i pupą dziecka. Zapnij klamrę w dowolnie wybranym 
miejscu np. pod pupą dziecka, tak aby było to wygodne dla dziecka i rodzica. 

Pass the straps with buckles to the front under the baby’s legs and bum. Fasten the buckles in some place under 
the bum, so as to make it comfortable for you and your baby.

• Spokój i opanowanie rodzica również nie są bez znaczenia.

• Nie przegrzewaj dziecka w nosidełku. Nosidełko to dodatkowa 
warstwa ubrania. Dobrze jest pamiętać o tym, planując ubiór. 
Jeśli wybieramy się na spacer podczas chłodniejszych dni, 
pamiętajmy o szczególnym osłonięciu nóżek i główki dziecka. 
Kurtkę zakładamy na siebie i dziecko zapięte w nosidełku.

Wskazówki dla początkujących Tips for the beginners

jak i noszącego. Pamiętaj o prawidłowej pozycji dziecka w nosidełku.



poprzez utkanie tkaniny (na naszych krosnach), wykrój i szycie, 
a kończąc na kontroli jakości. Wszystko to, aby mieć pewność, że 
oferowane produkty są najwyższej jakości.
With passion and commitment. We control every single step of 
production starting from creating the design, going through 
weaving (we have looms here at our production plant), cutting and 
sewing, ending up with the quality control. All this to make sure 
that the products we offer are of the highest quality.

Co robimy / What we do

Dostarczamy produkty do noszenia dzieci wspaniałym rodzicom 
na całym świecie. Produkujemy chusty, nosidełka, odzież do nosze-
nia dzieci oraz różnego rodzaju akcesoria.
We provide amazing parents all over the world with the babywearing 
gear — we produce woven wraps, baby carriers and a wide range of 
babywearing accessories and apparel.



Chusta tkana to idealna chusta do noszenia dziecka — jest nosidełkiem 
zarówno dla niemowlaka, jak i starszego dziecka. Można ją nosić na 
wiele sposobów. Ta sama chusta pasuje na każdego rodzica, dosto-
sowuje się do osób o różnych rozmiarch i odmiennych budowach 
ciała. Jej główną zaletą jest to, że zawsze stanowi dobry wybór bez 
względu na wiek, wagę czy etap rozwojowy dziecka. Wystarczy tylko 
odpowiednio dopasować wiązania. Od początku korzystanie z chusty 
dla niemowlaka to nic trudnego — do każdej chusty dołączamy in-
strukcję! 

Możliwe pozycje noszenia dziecka to: na boku, „brzuszkiem do 
brzuszka”, kołyska, na plecach.

Chusty LennyLamb to szeroki wachlarz splotów i wzorów: zaczynając 
od podstawowych o splocie skośno-krzyżowym przez sploty 
diamentowe, jodełkowe, a kończąc na linii żakardowych chust 
bawełnianych lub z ekskluzywnymi domieszkami.

Long Woven Wrap is a perfect carrier for a newborn baby as well 
as for a toddler. It can be carried/used in many different ways; 
the same wrap will fit people of various sizes and silhouettes. Its 
main advantage is the fact that a woven wrap is always a good 
choice, no matter the baby’s age, weight or stage of development — all 
you need to do is choosing the carry that will work best for you.

You can try: ‘tummy-to-tummy’, cradle, hip or back carries.

LennyLamb woven wraps are available in a wide variety of blends 
and weaves. Starting from the Basic Line — broken twill weave cotton  
wraps ending with the exclusive line of jacquard wraps made of 
cashmere or silk yarns.



Zgodne z / Compliant with: ASTM F2236-16a

ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 grudnia 2003 r. 
the Act of 12 December 2003 on general product safety

LennyLamb Sp. z o.o. Sp. K.
Zakład Produkcyjny / Manufacturing plant
Kłudzice 9, 97-330 Sulejów, Polska

+48 222-57-888-2
+18882511128 (For US customers)
e-mail: contact@lennylamb.com, lennylamb.com

Wszystkie nasze produkty wykonane są ręcznie z największą
starannością i poddawane są szczegółowej kontroli jakości.
Każdy z naszych produktów posiada unikatowy kod 
(np. L685243L), dzięki czemu wszystkie informacje na jego 
temat znajdują się w naszej bazie. Daje to dodatkową 
gwarancję bezpieczeństwa naszych produktów.

Ze względu na skomplikowaną konstrukcję nosidełka przybrudzenie najlepiej czyścić punktowo. W przypadku cięższych zabrudzeń 
dozwolone jest pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Należy używać tylko delikatnych detergentów. Pranie 
w pralce może spowodować odkształcenia, dlatego nie należy prać nosidełka w ten sposób. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie czyścić 
chemicznie. Nie chlorować. Nie prasować.

Because of the carrier’s complex construction it is best to clean the stains or spots only and not the entire carrier. If necessary, it is 
allowed to wash the entire carrier in the water not warmer than 30°C. Use gentle detergents only. The carrier shouldn’t be washed in 
a washing machine as it may cause deformations. Do not tumble dry. Do not dry clean. Do not bleach. Do not iron.


