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max. 
30 kg
(66 Ib)

1+ yrs.
powyżej 
pierwszego 
roku życia

LennyPreschool
Adjustable Baby Carri�_

Regulowane Nosidełko dla Dzieci



Dostosuj rozmiar panelu do wielkości dziecka. Zalecamy wykonanie wstępnej regulacji przed włożeniem 
dziecka do nosidełka. Możesz to zrobić w dwóch miejscach.
Adjust the size of the panel to the size of your baby. We recommend initial adjustment of the carrier 
before putting the baby in. There are two adjustable settings.

Regulacja rozmiaru LennyPreschool dla dziecka / 
Adjusting the size of the LennyPreschool Carri� to your baby

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

 

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

 



Pamiętaj!/ Caution!
Pamiętaj, że bierzesz pełną odpowiedzialność za siebie i dziecko podczas używania nosidełka.
Please notice that you take full responsibility for you and your baby while using the carrier.
Nigdy nie noś dziecka przodem do świata (w pozycji z przodu) w nosidełku LennyPreschool.
Never carry your baby facing out in LennyPreschool Carrier.

Pi�w�y krok / �e fi�t step 

Przed użyciem sprawdź klamry i dopasuj nosidełko.
Before use, check all the buckles and adjust the carrier.

Przełóż klamrę przez gumkę zabezpieczającą i zapnij klamrę pasa biodrowego.
Feed the buckle under the elastic in the waist belt and buckle your waist belt.

Dociągnij, aby dopasować.
Tighten the waist belt.

 

Kapturek / �e hood
Nosidełko LennyPreschool ma odpinany kapturek, dzięki któremu możesz otulić główkę dziecka.
 
Paski kapturka są regulowane na napy, aby łatwo je zaczepić na specjalne zaczepy na pasach 
ramiennych. Pomogą też sięgnąć po kapturek podczas noszenia na plecach.
The hood straps are adjustable with the naps to fasten them on the shoulder straps. 
Reach straps will make it easier for you to pull the hood on your baby’s head when back carrying.

Upewnij się, że Twoje dziecko nie ma dostępu do pasków do kapturka. 
Jeśli nie są zaczepione na specjalne zaczepy na pasach ramiennych możesz je spiąć lub schować 
do kapturka.
Always make sure that the hood’s reach straps are out of the baby’s reach! 
Fasten them with naps or tuck them into the hood when they are not fastened on the shoulder straps.
 



No�enie z p�odu / Front carry

Wybierz najwygodniejszą opcję założenia pasów ramiennych!
Choose the most comfortable option of placing the shoulder straps! 
 

Pasy ramienne prosto / Straps straight



Dbaj o symetryczne ułożenie nóżek dziecka.
Make sure that the baby’s legs are placed symmetrically.
 
Po zapięciu klamer nosidełka dociągnij wszystkie pasy na klamrach, aby dopasować nosidełko.
When you have all the buckles fastened, pull every strap to adjust the carrier.

 

Pasy ramienne na k�yż / Should� straps �ossed

Wskazówki końcowe / �nal hints



No�enie z tyłu / Back carry

Po zapięciu klamer LennyPreschool, dociągnij wszystkie paski, aby jak najlepiej dopasować nosidełko.  
When you have all the LennyPreschool buckles fastened, pull every strap to adjust the carrier.   
 



Aby wyjąć dziecko z nosidełka.../ To take the baby out of the carri�

Tył / Back

P�ód / Front

- 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!

Pamiętaj! / Caution!

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 order hand.

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

Zsuń lewe i prawe ramiączko, cały czas ase-
kurując dziecko.
Take the left and right shoulder straps off your
shoulder all the time securing your baby.

Przesuń dziecko do przodu przez biodro.
Slide the baby along over your hip to the front.

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

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 poje-
dynczo 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 unbu-
ckle them).

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



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

All our products are handmade, created with the
highest precision and undergo a strict quality
control. Each of our products is given a unique 
product ID (e.g. L685243L) thanks to which all the
information about the product is recorded in our
database. This constitutes an additional safety
guarantee for our products.
 

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

e-mail: contact@lennylamb.com 
lennylamb.com

Zgodne z / Compliant with: ASTM F2236-16a, PD CEN/TR 16512:2015

+18882511128 (for US customers)


