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Milí nosiaci 
rodičia

Ďakujeme, že  ste       
si zakúpili Moyo

šatku  na  nosenie 
Vášho dieťatka. 

Kúpou ste podporili 
malú slovenskú firmu

a kvalitnú výrobu.

Máte v rukách  
výrobok, ktorý Vám 

umožní  užívať si 
so svojim dieťatkom 
vzájomnú blízkosť a

lásku, neopakovateľné
chvíle, ktoré Vás naplnia

šťastím. 
Zároveň je to praktický 

pomocník pri každodenných 
činnostiach, kedy potrebujete 

mať ruky voľné,  ale Vaše 
dieťatko si vyžaduje Vašu 

blízkosť.                                                   
Vďaka noseniu môžete byť už

od jeho narodenia 
v bezprostrednom kontakte 

a tým budovať u svojho dieťatka 
pocit bezpečnosti a dôvery.  

Prajeme Vám krásne a pohodlné 
nosenie.

Moyo tím



Moyo šatky sú vyrábané
z kvalitných prírodných priadzí,
ktoré sú farbené bezpečnými
farbivami nezávadnými aj pre tie
najmenšie detičky, Spracovanie
všetkých materiálov sa
uskutočňuje v Európe a výroba
samotných šatiek je dokončená
na Slovensku. Výsledkom je
produkt tej najlepšej kvality.
Nosíme v nich predsa naše
najväčšie poklady.☺

Dizajn Moyo šatiek je
po ich kvalite našou druhou
prioritou. Všetky vzory boli
navrhnuté nami a preto si
môžete byť istí, že to čo je
vytkané na Moyo šatkách, sú len
naše vlastné návrhy.

Veríme, že si medzi postupne
dopĺňanými dizajnami Moyo
šatiek nájdete ten svoj.

Pred prvým použitím
šatku vždy operte podľa
pokynov na štítku. Šatku
neperte spolu s inými
vecami. Odporúčame
používať len ekologické
pracie prostriedky alebo
pracie gély bez optických
rozjasňovačov.



Šatka na nosenie detí

Základný úväz so šatkou– Kríž s kapsou vo vnútri

Nájdite si stred šatky označený malým stredovým štítkom a priložte si
rozprestretú šatku v tomto mieste na hruď. Jednou rukou si šatku na hrudi
pridržiavajte. Postupne si obe strany šatky veďte poza chrbát do kríža ( držte
za horný lem ) – najskôr jednu stranu šatky, ktorú zatiaľ prehoďte cez rameno a
následne druhú stranu šatky.

Chyťte obe strany šatky nad ramenami a dbajte na to, aby bola šatka na chrbte
pekne rozprestretá a nepretočená. Horné lemy oboch strán šatky musia byť
pri krku. Prehoďte si celé obe časti šatky cez ramená dopredu a stred šatky si
zrolujte na brucho – spojte stredový štítok horného lemu so štítkom spodného
lemu a vytvorte akoby kapsu. Zoberte si dieťatko na hruď a vložte ho do kapsy.
Dieťatko musí byť otočené tváričkou k Vám.
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Základný úväz so šatkou– Kríž s kapsou vnútri

Dieťatko vkladáme do kapsy zhora nadol s tým, že zospodu mu budú trčať nôžky,
ktoré pri vkladaní pomaly rozširujeme do ergonomickej polohy. Spodný lem
šatky vsunieme pod dieťatko tak, aby látka siahala od jedného kolienka
k druhému. Nôžky mierne pozdvihneme kolienkami nad úroveň zadočku a šatku
vyhrnieme na celý chrbátik až po krk. Následne si dotiahneme horné lemy šatky,
ťahaním najskôr jedného horného lemu smerom šikmo dohora a potom druhého
horného lemu.

Horné lemy doťahujte dôkladne do oboch strán, kým látka v hornej časti
chrbátika dieťatka nebude pevne fixovať krčnú chrbticu. Následne postupne
dotiahnite celú šírku šatky vytváraním takzvanej harmoniky najskôr na jednom
ramene, potom na druhom. Takto doťahujte celú šírku šatky po jednom do oboch
strán až ku spodným lemom šatky, až kým chrbátik dieťatka nebude dostatočne
napevno obopnutý látkou.
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Základný úväz so šatkou– Kríž s kapsou vnútri

Keď je šatka dôkladne dotiahnutá a napnutá po celej ploche chrbátika, chyťte
celé obe strany šatky do rúk, veďte ich po stranách chrbátika dieťatka dolu
ku zadočku a pod ním ich prekrížte.

Šatku po oboch stranách veďte popod nožičky dieťatka dozadu za Váš chrbát. 
Za chrbtom spravte pevný dvojitý uzol.



Základný úväz so šatkou– Kríž s kapsou vnútri
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Pokiaľ máte pocit, že úväz nie je dostatočne pevný, dotiahnite znovu obe strany
šatky po celej dĺžke a uzol previažte. Správna ergonomická poloha pre dieťatko
je vtedy, keď jeho kolienka sú vyššie ako zadoček a spolu tvoria tvar písmena M.
Zboku je chrbátik zaguľatený do písmena C.
Pokiaľ si nie ste istí či šatku viažete správne, kontaktujte nás mailom, prípadne
kontaktujte poradkyňu nosenia vo Vašom okolí.
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