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UA ПЕРЕНОСКА-КЕНГУРУ MYAMAKI AIR

інструкціями.
Переконайтеся,
що
всі
Переноска-кенгуру Myamaki Air розроблена для •
користувачі
володіють
задоволення потреб дитини на кожному етапі її
зростання, а завдяки своїй ергономічній конструкції
необхідними
фізичними
вона повністю відповідає особливостям будови тіла
характеристиками
для
малюка.
використання даного виробу.
ІНСТРУКЦІЯ З
• УВАГА:
Невиконання
Нев
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
наведених далі інструкцій може
поставити під загрозу безпеку
Вашої дитини.
• УВАГА: Будьте обережні,
нахиляючись в сторони або
вперед.
• УВАГА: Не використовуйте
переноску-кенгуру під час
занять спортом.
• УВАГА: Ваша рівновага може
бути порушена вашими
власними рухами і рухами
дитини.
• УВАГА: Завжди спочатку
надягайте переноску-кенгуру, а
потім розміщуйте в неї дитину.
• УВАГА: При використанні
УВАГА: ЩОБ УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ переноски-кенгуру не
УДУШЕННЯ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
розчіплюйте поясний ремінь, не
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ПРИБЕРІТЬ вийнявши попередньо дитину.
УСЮ ПЛАСТИКОВУ УПАКОВКУ, ЯКА • УВАГА
Будьте
МАЄ ВИКИДАТИСЯ АБО
обережні при
ЗБЕРІГАТИСЯ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ.
використанні переноски в
домашніх умовах (наприклад,
поруч з джерелом тепла або під
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
час прийому гарячої їжі або
напоїв).
• УВАГА:
Переконайтеся •
УВАГА: Під час використання
в
тому,
що
користувачі
переноски-кенгуру
слідкуйте за
переноски-кенгуру знайомі з
своєю
дитиною.
принципами її роботи. Не
дозволяйте
нікому • УВАГА: Рекомендовано
дітям: від народження і вагою
користуватися
виробом,
до 15 кг.
попередньо
повністю
не • Розміщуючи
дитину
в
ознайомившись
із
переносці-кенгуру,
уважно
запобіжними заходами та
6
перевірте,

ВАЖЛИВО УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ
ІНСТРУКЦІЮ ТА
ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ
ДЛЯ
ПОДАЛЬШИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ.

щоб регулятори ширини талії і
обхвату ніг були правильно
виставлені, в разі потреби
правильно підтягніть їх.

• Переносьте в переносці не
більше однієї дитини.
• Завжди перевіряйте наявність
вільного простору навколо
Батькам
новонароджених
дітей
з
дитини, щоб забезпечити їй
•
невеликою вагою, а також
достатню кількість повітря.
дітей з
певними
• Не користуйтеся переноскоюмедичними
показниками,
кенгуру, якщо який-небудь з її
слід
попередньо
компонентів
втрачений,
порадитися з педіатром перед
розірваний або пошкоджений.
початком використання
прикріплюйте
до
•Не
переноски-кенгуру.
переноски аксесуари, запасні
частини або інші компоненти,
• Переносьте дитину в положенні
"обличчям до мами" до тих пір,
які не схвалені виробником.
поки вона не навчиться
самостійно тримати голову і • Тільки дорослі особи можуть
плечі
у
вертикальному
переносити
дітей
в
цій
положенні (приблизно до 6переносці.
місячного віку).
• Переноска-кенгуру не може
використовуватися
для
• З моменту, коли дитина почне
самостійно тримати голову і
транспортування в автомобілі.
плечі
у
вертикальному •Переноска-кенгуру не може
положенні (приблизно з 6- використовуватися
водієм
місячного віку), її можна автомобіля або мотоцикла.
переносити в положенні на боці • Переноска-кенгуру не може
або на спині батьків.
використовуватися
під
час
не
УВАГА: Ніколи
приготування
їжі
або
•
без
залишайте дитину
прибирання, щоб не піддавати
нагляду всередині переноскидитину впливу тепла або
кенгуру, коли вона не
хімічних
речовин.
вдягнута.
• Використовуйте
переноскукенгуру тільки, якщо Ви стоїте ВИКОРИСТАННЯ
У ПОЛОЖЕННІ ПЕРЕД СОБОЮ
або йдете.
• Пам'ятайте, що дитина, яка АБО НА БОКУ
будьте
обережні,
перебуває всередині переноски- • УВАГА:
або
нахиляючись
в
сторони
кенгуру, відчує різкий перепад
вперед;
міцно
притримуйте
температури раніше, ніж той, хто
дитину руками.
її несе.
використанням • Рекомендується
розміщувати
• Перед
переконайтеся,
що
ремені
дитину в переносці-кенгуру і
правильно
розташовані
і
виймати з неї в положенні
відрегульовані,
а
замки
сидячи.
застібнуті.
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УВАГА: За
Зафіксуйте замок, пропускаючи його крізь
еластичну гумку H (рис. 1С).
2. Пристебніть обидва плечових ременя,
натискаючи на замки J (рис. 2).

ВИКОРИСТАННЯ У ТРЕТЬОМУ
ПОЛОЖЕННІ (ЗА СПИНОЮ
БАТЬКІВ)
•Не переносьте на спині дітей у віці
до 6 місяців, а також тих, які не
вміють сидіти самостійно.
• Регулярно перевіряйте, чи
дитина перебуває в зручному і
безпечному положенні, особливо
при перенесенні на спині.

ЯК РОЗТАШУВАТИ ДИТИНУ В ПЕРЕНОСЦІ-КЕНГУРУ
УВАГА: Рекомендується виконувати операції з розміщення
дитини в переносці-кенгуру, сидячи або на рівній і стійкій
поверхні, щоб мати можливість контролювати несподівані
рухи дитини.
УВАГА: Міцно тримайте дитину під час виконання
даної операції.
УВАГА: Перед тим, як помістити дитину в переноскукенгуру переконайтеся, що ви виконали всі
вищевказані операції вірно.
3. Покладіть дитину на сидіння (рис. 3A) і пристебніть
м'яке сидіння за допомогою спеціальних кнопок (F).
Налаштуйте його. Підберіть найбільш комфортне
положення для дитини - сидіння не повинно бути
занадто широким або занадто вузьким (рис. 3B).
4.Одягніть плечові ремені B (рис. 4А), а потім
пристебніть і відрегулюйте замки, які знаходяться в
районі лопаток (рис. 4В). Завершіть операцію,
регулюючи плечові ремені (рис. 4С). Зменшити
частину ременя, що звисає можна, обернувши його
навколо талії і закріпивши його за допомогою
еластичної стрічки (рис. 4D). Як альтернатива можна
застебнути
замок
грудино-лопатки
перед
одяганням плечових ременів (рис. 4E). Потім
одягніть плечові ремені так, щоб замок грудинолопатки виявилася за головою (рис. 4F). У разі
необхідності відрегулюйте ремені.

КОМПОНЕНТИ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
(Рис. СТОРОНА А і рис. СТОРОНА В)
A. Спинка переноски-кенгуру
B. Лямки
C. Сидіння переноски-кенгуру
D. Кнопки для м'якої вкладки переноскикенгуру (якщо є)
E. М'яке сидіння
F. Поясний ремінь з системою регулювання
G. Замок зі стрічкою для регулювання
H. Еластична гумка
I. Петлі і кнопки для регулювання сидіння
J. Замок з системою регулювання плечових ременів
K. Замок на грудях / лопатці з еластичною стрічкою
L. Отвори для кріплення м'якого вкладиша (якщо
входить до комплекту)
M. Саморегулюючі прорізи

УВАГА: Переконайтеся, що ноги дитини розставлені
і вона сидить на м'якому сидінні.
ЯК ВИЙНЯТИ ДИТИНУ ІЗ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
УВАГА: Виймати дитину з переноски-кенгуру
рекомендується у сидячому положенні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯДУ
ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ
При пранні дотримуйтесь інструкцій на етикетці
виробу. Після кожного прання перевіряйте цілісність
тканини і швів.

5.Акуратно, підтримуючи дитину, відкрийте замок
(рис. 11А), зніміть плечові ремені (рис. 11A) і
розстібніть кнопки м'якого сидіння (рис. 11B) перед
тим, як витягти дитину. Тільки після цього відкрийте
замок на поясному ремені, витягнувши його з
еластичної гумки.
ПОЛОЖЕННЯ - ПЕРЕНОСИМО ДИТИНУ ЗБОКУ (на
стегнах)
Коли дитина навчиться самостійно тримати голову і
плечі в вертикальному положенні (приблизно з 6-х
місяців), її можна переносити в переносці-кенгуру в
положенні «на стегні».
Батько чи мати можуть надягати переноску-кенгуру
як на правий, так і на лівий бік - в залежності від
власних уподобань.
Надалі буде описаний процес її надягання на правий
бік. Для надягання на лівий бік виконуйте ті ж
операції дзеркально.
УВАГА: завжди надягайте спочатку переноскукенгуру, а потім розміщуйте в неї дитину.

Прати вручну в холодній воді
Не відбілювати
Не можна віджимати і сушити в пральній машині
Не прасувати
Не піддавати хімчистці
ДОГЛЯД
Періодично перевіряйте стан переноски-кенгуру. Не
користуйтеся виробом з розірваними швами,
пошкодженнями чи відсутніми його частини.
ПОЛОЖЕННЯ - ОБЛИЧЧЯМ ДО МАМИ
УВАГА: Завжди надягайте спочатку переноскукенгуру, а потім розміщуйте в неї дитину.
ЯК НАДЯГНУТИ ПЕРЕНОСКУ-КЕНГУРУ
1. Закріпіть поясний ремінь F (рис. 1A) і відрегулюйте
його ширину за допомогою замка G (рис. 1B).

ЯК НАДЯГНУТИ ПЕРЕНОСКУ КЕНГУРУ
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6. УВАГА: Завжди надягайте спочатку переноскукенгуру, а потім розміщуйте в неї дитину.
УВАГА: Зафіксуйте замок, пропускаючи його

крізь еластичну гумку H (рис. 1С).
Поверніть поясний ремінь таким чином, щоб сидіння
виявилося на правому боці (рис. 6).
7.Закріпіть м'яке сидіння, закріпивши ліву кнопку
(рис. 7) у відповідному гнізді і залишаючи вільним
інший бік, щоб згодом помістити дитину.
8. Пристебніть лівий плечовий ремінь до замка
правого ременя (рис. 8А) хрест-навхрест. Одягніть
ремінь через голову (рис. 8Б). Переконайтеся, що
ремінь знаходиться на лівому плечі (рис. 8С).
ЯК РОЗТАШУВАТИ ДИТИНУ У ПЕРЕНОСЦІ-КЕНГУРУ
9.Помістіть дитину в переноску-кенгуру (рис. 9А) і,
підтримуючи її лівою рукою, відрегулюйте вже
надітий плечовий ремінь правою рукою (рис. 9B).
Потім застібніть сидіння до кінця.
10. Для кращого прилягання переноски-кенгуру
переверніть правий плечовий ремінь (рис. 10А і
10В), а потім пристебніть його до замка лівого
плечового ременя (рис. 10С). Відрегулюйте ремінь
(рис. 10D). Переконайтеся, що переноска-кенгуру
надіта правильно, як показано на малюнку 10Е.
ЯК ВИЙНЯТИ ДИТИНУ ІЗ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
УВАГА: виймати дитину з переноски-кенгуру
рекомендується у сидячому положенні.
11.Акуратно, підтримуючи дитину, відкрийте замок
(рис. 11А), зніміть плечові ремені (рис. 11A) і
розстібніть кнопки м'якого сидіння (рис. 11B)
перед тим, як витягти дитину. Тільки після цього
відкрийте замок на поясному ремені, витягнувши
його з еластичної гумки.
УВАГА: Рекомендується виконувати операції з розміщення
дитини в переносці-кенгуру, сидячи або на рівній і стійкій
поверхні, щоб мати можливість контролювати несподівані
рухи дитини.
УВАГА: Міцно тримайте дитину під час виконання
даної операції.
УВАГА: Перед тим, як розмістити дитину в переносцікенгуру переконайтеся, що ви виконали усі
вищевказані операції вірно.
Зменшити звисаючу частину ременя можна,
обернувши його навколо талії і закріпивши його за
допомогою еластичної стрічки (рис. 4D).
УВАГА: Переконайтеся, що ноги дитини розставлені і
вона сидить на м'якому сидінні.
ПОЛОЖЕННЯ НА СПИНІ БАТЬКІВ
УВАГА: завжди надягайте спочатку переноскукенгуру, а потім розміщуйте в неї дитину.
ЯК НАДЯГАТИ ПЕРЕНОСКУ-КЕНГУРУ
Закріпіть поясний ремінь F (рис. 1A) і відрегулюйте
його ширину за допомогою замка G (рис. 1B).
УВАГА: Зафіксуйте замок, пропускаючи його крізь
еластичну гумку (рис. 1С).
Пристебніть обидва плечових ременя, натискаючи на
замки J (рис. 2).
ЯК РОЗТАШУВАТИ ДИТИНУ У ПЕРЕНОСЦІ-КЕНГУРУ
Згідно з наведеними далі інструкціями, можна
посадити дитину в переноску, використовуючи третє 9

положення (за спиною батьків) без допомоги
другого дорослого.
УВАГА: Рекомендується виконувати операції з
розміщення дитини в переносці-кенгуру сидячи, щоб
мати можливість контролювати несподівані рухи
дитини.
УВАГА: Міцно тримайте дитину під час виконання
даної операції.
Посадіть дитину на сидінні (рис. 3A) і пристебніть
м'яке сидіння за допомогою спеціальних кнопок (H),
здійснюючи його регулювання в найбільш зручному
для дитини положенні - сидіння не повинно бути
занадто широким або занадто вузьким (рис. 3B).
Одягніть плечові ремені B (рис. 4А).
ПОЛОЖЕННЯ - НА СПИНІ БАТЬКІВ
12.Зніміть плечовий ремінь з правого плеча, правою
рукою схопіть лівий плечовий ремінь (рис.12).
Переконайтеся, що ви міцно за нього тримаєтеся.
Вийміть ліву руку з плечового ременя, притримуючи
дитину (рис. 12B). Одягніть плечовий ремінь,
просунувши руку (рис. 12С) і почніть повертати
переноску-кенгуру. Переноска-кенгуру, прикріплена
до поясного ременя, повернеться разом з основними
лямками і розташується відповідним чином
13.на спині.
Для завершення операції слід пропустити другу руку
через вільний плечовий ремінь (рис. 13A) таким
чином, щоб вага переноски-кенгуру рівномірно
розподілялася по спині і плечах. Закрийте замок L на
грудях (рис.13B) і відрегулюйте всі ремені
перенесення (рис. 13С).
ЗНЯТТЯ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
14.
Розстібніть замок (рис. 14A) і зніміть один з двох
плечових ременів, надійно утримуючи плечовий
ремінь, ще надітий на протилежне плече (рис 14B.);
зніміть також і другий плечовий ремінь і поверніть
основні лямки таким чином, щоб дитина перебувала
спереду (рис. 14C). Потім знову надіньте плечові
ремені для розміщення переноски-кенгуру в
початкове положення.
УВАГА: Слід ретельно утримувати дитину при
проведенні цих операцій.
У разі втрати або пошкодження частин виробу,
використовуйте тільки фірмові запасні частини Chicco.
Для виконання ремонту, заміни деталей, отримання
довідок про виріб, продажу фірмових запчастин та
аксесуарів ви можете звертатися до служби
обслуговування chicco.com.ua, зателефонувати на лінію
турботи (044) 323-09-12 чи завітати у сервісний центр
за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 4/2
ГАРАНТІЯ
Виробник гарантує відсутність дефектів відповідності
при нормальних умовах використання, згідно з
вказівками інструкції по експлуатації. Гарантія не буде
дійсна в разі шкоди, зумовленої невідповідним
використанням, зношуванням або непередбаченими
обставинами.
Гарантійний термін встановлюється державними
стандартами країни придбання (ГОСТами), якщо такі є.

ПЕРЕНОСКА-КЕНГУРУ MYAMAKI AIR

инструкциями.
• Убедитесь, что все пользователи
обладают
необходимыми
физическими характеристиками
для использования данного
изделия.
• ВНИМАНИЕ:
Невыполнение
приведенных далее инструкций
может поставить под угрозу
безопасность Вашего ребёнка.
• ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте
осторожность, наклоняясь в
стороны или вперед.
• ВНИМАНИЕ: Не используйте
переноску-кенгуру во время
занятия спортом.
• ВНИМАНИЕ: Ваше равновесие
может быть нарушено вашими
собственными движениями и
движениями ребенка.
• ВНИМАНИЕ: Всегда вначале
надевайте переноску-кенгуру, а
затем помещайте в нее ребенка.
• ВНИМАНИЕ: При использовании
переноски-кенгуру, никогда не
расцепляйте поясной ремень, не
вынув предварительно ребенка.
• ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте
осторожность
при
использовании
переноскикенгуру в домашних условиях
(например, рядом с источниками
тепла или при приеме горячей
пищи или напитков).
• ВНИМАНИЕ:
Во
время
использования
переноскикенгуру следите за своим
ребёнком.
• ВНИМАНИЕ:
Рекомендуется
детям: от рождения до 15 кг.
• Размещая ребенка в переноскекенгуру, внимательно проверьте,

Переноска-кенгуру Myamaki Air разработана для
удовлетворения потребностей ребенка в комфорте на
каждом этапе роста. Конструкция переноски-кенгуру эргономична и учитывает особенности строения тела
ребенка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ
И СОХРАНИТЕ
ЕЕ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩИХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ.
ВНИМАНИЕ:
ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ
ОПАСНОСТИ
УДУШЕНИЯ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЯ
УБЕРИТЕ ВСЮ ПЛАСТИКОВУЮ
УПАКОВКУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА
ВЫБРАСЫВАТЬСЯ
ИЛИ
ХРАНИТЬСЯ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• ВНИМАНИЕ:
Убедитесь
в
том,
что
пользователи
переноски-кенгуру
знакомы
с принципами ее работы. Не
позволяйте никому пользоваться
изделием,
предварительно
полностью не ознакомившись
с мерами предосторожности и
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чтобы
регуляторы
ширины
талии и обхвата ног были
правильно
отрегулированы,
по необходимости правильно
подтяните их.
•
Для
новорожденных
детей
с небольшим весом, а также
детей
с
определенными
медицинскими
показаниями,
следует
предварительно
посоветоваться с педиатром
перед использованием изделия.
• Переносите ребенка в положении
"лицом к маме" до тех пор, пока
он не научится самостоятельно
держать голову и плечи в
вертикальном
положении
(примерно
до
6-месячного
возраста).
•
С момента, когда ребенок
начнет самостоятельно держать
голову и плечи в вертикальном
положении
(примерно
с
6-месячного возраста), его можно
переносить в положении на боку
или на спине родителя.
• ВНИМАНИЕ:
Никогда
не
оставляйте
ребенка
без
присмотра внутри переноскикенгуру, когда она не надета.
• Используйте переноску-кенгуру
только, если Вы находитесь в
положении стоя или идете.
•
Помните,
что
ребенок,
находящийся внутри переноскикенгуру, почувствует резкий
перепад температуры раньше,
чем несущий его взрослый.
• Перед
использованием
убедитесь, что ремни правильно
расположены и отрегулированы,
а замки застегнуты.

• Переносите в переноске не
более одного ребенка.
•
Всегда проверяйте наличие
свободного пространства вокруг
лица ребенка, чтобы обеспечить
достаточное количество воздуха.
•
Не пользуйтесь переноскойкенгуру, если какой-либо из ее
компонентов потерян, разорван
или поврежден.
•
Не прикрепляйте к переноске
аксессуары,
запасные
части
или
компоненты
других производителей или
неодобренные производителем.
•
Только взрослые лица могут
переносить детей в этой
переноске.
• Переноска-кенгуру
не
может
использоваться
для
транспортировки в автомобиле.
•
Переноска-кенгуру не может
использоваться
водителем
автомобиля или мотоцикла.
• Переноска-кенгуру
не
может
использоваться
при
приготовлении
пищи
или
уборке, чтобы не подвергать
ребенка воздействию тепла или
химических веществ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В
ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕД СОБОЙ
ИЛИ НА БОКУ
• ВНИМАНИЕ:
соблюдайте
осторожность, наклоняясь в
стороны или вперед; крепко
придерживайте ребенка руками.
• Рекомендуется
размещать
ребенка в переноске-кенгуру и
вынимать из нее в положении
сидя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТРЕТЬЕМ
ПОЛОЖЕНИИ (ЗА СПИНОЙ
РОДИТЕЛЯ)
•
Не переносите на спине детей
в возрасте до 6 месяцев и не
умеющих сидеть самостоятельно.
•
Регулярно
проверяйте,
что
ребенок находится в удобном и
безопасном положении, особенно
при переноске на спине.
КОМПОНЕНТЫ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
(рис. СТОРОНА А и рис. СТОРОНА В)
A. Спинка переноски-кенгуру
B. Лямки
C. Сидение переноски-кенгуру
D. Кнопки мягкого вкладыша переноски-кенгуру (если
имеются)
E. Мягкое сидение
F. Поясной ремень с системой регулировки
G. Замок с лентой для регулировки
H. Эластичная резинка
I. Петли и кнопки для регулировки сиденья
J. Замок с системой регулировки плечевых ремней
K. Замок на груди / лопатке с эластичной лентой
L. 
Отверстия для крепления мягкого вкладыша (если
входит в комплект)
M. Саморегулирующиеся прорези
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
При стирке придерживайтесь инструкций на этикетке
изделия. После каждой стирки проверяйте целостность
ткани и швов.
Стирать вручную в холодной воде
Не отбеливать
Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
Не гладить
Не подвергать химчистке
УХОД
Периодически проверяйте состояние переноски-кенгуру.
Не пользуйтесь изделием, если разорваны швы, имеются
повреждения или отсутствуют некоторые его части.
ПОЛОЖЕНИЕ - ЛИЦОМ К МАМЕ
ВНИМАНИЕ: всегда надевайте вначале переноскукенгуру, а затем помещайте в нее ребенка.

ВНИМАНИЕ: Зафиксируйте замок, пропуская его
сквозь эластичную резинку H (рис. 1С).
2. Пристегните оба плечевых ремня, нажимая на замки
J (рис. 2).
КАК РАЗМЕСТИТЬ РЕБЕНКА В ПЕРЕНОСКЕ-КЕНГУРУ
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется выполнять операции по
размещению ребенка в переноске-кенгуру, сидя или на
ровной и устойчивой поверхности, чтобы иметь возможность
контролировать неожиданные движения ребенка.
ВНИМАНИЕ: Крепко держите ребенка при выполнении
данной операции.
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как поместить ребенка в
переноску-кенгуру убедитесь, что вы выполнили все
вышеуказанные операции верно.
3. Положите ребенка на сиденье (рис. 3A) и пристегните
мягкое сиденье при помощи специальных кнопок (F).
Отрегулируйте его. Подберите наиболее комфортное
положение для ребенка - сиденье не должно быть
слишком широким или слишком узким (рис. 3B).
4. 
Наденьте плечевые ремни B (рис. 4А), а затем
пристегните и отрегулируйте замки, которые
находятся в районе лопаток (рис. 4В). Завершите
операцию, отрегулировав плечевые ремни (рис.
4С). Уменьшить свисающую часть ремня можно,
обернув его вокруг талии и закрепив его с помощью
эластичной ленты (рис. 4D). В качестве альтернативы
можно застегнуть пряжку грудино-лопаточной
области перед тем, как надеть плечевые ремни (рис.
4E), затем надеть плечевые ремни так, чтобы пряжка
грудино-лопаточной области оказалась за головой
(рис. 4F), и отрегулировать.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ноги ребенка расставлены и
он сидит на мягком сиденье.
КАК ИЗВЛЕЧЬ РЕБЁНКА ИЗ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
ВНИМАНИЕ: вынимать ребёнка из переноски-кенгуру
рекомендуется в сидячем положении.
5. 
Аккуратно поддерживая ребенка, расстегните
замок K (рис. 5А), снимите плечевые ремни B (рис.
5B) и расстегните кнопки мягкого сиденья (рис. 5С)
перед тем, как извлечь ребенка. Только после этого
расстегните замок на поясном ремне.
ПОЛОЖЕНИЕ — ПЕРЕНОСИМ РЕБЕНКА СБОКУ (НА
БЕДРЕ)
Когда ребенок научится самостоятельно держать голову
и плечи в вертикальном положении (примерно с 6-х
месяцев), его можно переносить в переноске-кенгуру в
положении «на бедре».
Родитель может надевать переноску-кенгуру как
на правый, так и на левый бок - в зависимости от
собственных предпочтений.
В дальнейшем будет описан процесс ее надевания на
правый бок. Для надевания на левый бок выполняйте те
же операции зеркально.
ВНИМАНИЕ: всегда надевайте вначале переноскукенгуру, а затем помещайте в нее ребенка.

КАК НАДЕВАТЬ ПЕРЕНОСКУ-КЕНГУРУ
КАК НАДЕТЬ ПЕРЕНОСКУ-КЕНГУРУ
6. Закрепите поясной ремень F (рис. 1A) и отрегулируйте
1. Закрепите поясной ремень F (рис. 1A) и отрегулируйте
его ширину при помощи замка G (рис. 1B).
его ширину при помощи замка G (рис. 1B).
ВНИМАНИЕ: Зафиксируйте замок, пропуская его
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сквозь эластичную резинку H (рис. 1С).
Поверните поясной ремень таким образом, чтобы
сиденье оказалось на правом боку (рис. 6).
7. Закрепите мягкое сиденье, закрепив левую кнопку
(рис. 7) в соответствующем гнезде и оставляя
свободным другой бок, чтобы впоследствии
поместить ребенка.
8. Пристегните левый плечевой ремень к замку правого
ремня (рис. 8А) крест-накрест. Наденьте ремень через
голову (рис. 8Б). Убедитесь, что ремень находится на
левом плече (рис. 8С).
КАК РАЗМЕСТИТЬ РЕБЕНКА В ПЕРЕНОСКЕ-КЕНГУРУ
9. Поместите ребенка в переноску-кенгуру (рис. 9А) и,
поддерживая его с левой рукой, отрегулируйте уже
надетый плечевой ремень правой рукой (рис. 9B).
Затем застегните сиденье до конца.
10. 
Для лучшего прилегания переноски-кенгуру
переверните правый плечевой ремень (рис. 10А
и 10В), а затем пристегните его к замку левого
плечевого ремня (рис. 10С). Отрегулируйте плечевой
ремень (рис. 10D). Убедитесь, что переноска-кенгуру
надета правильно, как показано на рисунке 10Е.
КАК ИЗВЛЕЧЬ РЕБЁНКА ИЗ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
ВНИМАНИЕ: вынимать ребёнка из переноски-кенгуру
рекомендуется в сидячем положении.
11. 
Аккуратно поддерживая ребенка, откройте замок
(рис. 11А), снимите плечевые ремни (рис. 11A) и
расстегните кнопки мягкого сиденья (рис. 11B)
перед тем, как извлечь ребенка. Только после этого
откройте замок на поясном ремне, вытянув его из
эластичной резинки.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется выполнять операции по
размещению ребенка в переноске-кенгуру, сидя или на
ровной и устойчивой поверхности, чтобы иметь возможность
контролировать неожиданные движения ребенка.
ВНИМАНИЕ: Крепко держите ребенка при выполнении
данной операции.
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как поместить ребенка в
переноску-кенгуру убедитесь, что вы выполнили все
вышеуказанные операции верно.
Уменьшить свисающую часть ремня можно, обернув
его вокруг талии и закрепив его с помощью эластичной
ленты (рис. 4D).
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ноги ребенка расставлены и
он сидит на мягком сиденье.
ПОЛОЖЕНИЕ НА СПИНЕ РОДИТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: всегда надевайте вначале переноскукенгуру, а затем помещайте в нее ребенка.

положение (за спиной родителя) без помощи
второго взрослого.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется выполнять операции по
размещению ребенка в переноске-кенгуру сидя, чтобы
иметь возможность контролировать неожиданные
движения ребенка.
ВНИМАНИЕ: Крепко держите ребенка при выполнении
данной операции.
Усадите ребенка на сиденье (рис. 3A) и пристегните
мягкое сиденье при помощи специальных кнопок (H),
осуществляя его регулировку в наиболее удобном для
ребенка положении - сиденье не должно быть слишком
широким или слишком узким (рис. 3B). Наденьте
плечевые ремни B (рис. 4А).
ПОЛОЖЕНИЕ - НА СПИНЕ РОДИТЕЛЯ
12. Снимите плечевой ремень с правого плеча, правой
рукой схватите левый плечевой ремень (рис.12А).
Убедитесь, что вы крепко за него держитесь. Выньте
левую руку из плечевого ремня, придерживая ребенка
(рис. 12B). Наденьте плечевой ремень, просунув руку
(рис. 12С) и начните поворачивать переноску-кенгуру.
Переноска-кенгуру, прикрепленная к поясному ремню,
повернется вместе с основными несущими лямками и
расположится соответствующим образом на спине.
13. 
Для завершения операции следует пропустить
вторую руку через свободный плечевой ремень (рис.
13A), таким образом, чтобы вес переноски-кенгуру
равномерно распределялся по спине и плечам.
Закройте замок L на груди (рис.13B) и отрегулируйте
все ремни переноски (рис. 13С).
СНЯТИЕ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУРУ
14. Расстегните замок (рис. 14A) и снимите один из двух
плечевых ремней, надёжно удерживая плечевой
ремень, еще надетый на противоположное плечо
(рис 14B.); снимите также и второй плечевой ремень и
поверните основные несущие лямки таким образом,
чтобы ребенок находился спереди (рис. 14C). Затем
вновь наденьте плечевые ремни для размещения
переноски-кенгуру в начальное положение.
ВНИМАНИЕ: Следует тщательно удерживать ребенка
при проведении этих операций.
В случае утери или повреждения частей изделия,
используйте только фирменные запасные части Chicco.
Для выполнения ремонта, замены деталей, получения
справок об изделии, продажи фирменных запчастей
и принадлежностей вы можете обращаться в службу
обслуживания Chicco. e-mail customers.ru@artsana.com
сайт в интернете: www.chicco.ru

ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует отсутствие дефектов
соответствия при нормальных условиях использования,
согласно указаниям инструкции по эксплуатации.
Гарантия не будет действительна в случае
ущерба,
обусловленного
несоответствующим
использованием, изнашиванием или непредвиденными
обстоятельствами.
Гарантийный срок устанавливается государственными
КАК РАЗМЕСТИТЬ РЕБЕНКА В ПЕРЕНОСКЕ-КЕНГУРУ
стандартами страны приобретения (ГОСТами), если
В соответствии с приведенными далее инструкциями,
можно усадить ребенка в переноску, используя третье 13 таковые имеются.
КАК НАДЕВАТЬ ПЕРЕНОСКУ-КЕНГУРУ
Закрепите поясной ремень F (рис. 1A) и отрегулируйте
его ширину при помощи замка G (рис. 1B).
ВНИМАНИЕ: Зафиксируйте замок, пропуская его сквозь
эластичную резинку (рис. 1С).
Пристегните оба плечевых ремня, нажимая на замки J
(рис. 2).

MYAMAKI AIR

• WARNING: Your balance may
be adversely affected by your
movement and that of your child.
• WARNING: Always fit the baby
carrier onto your shoulders before
putting your child in.
• WARNING: When using the baby
carrier never release the waist strap
before removing the child.
• WARNING: Take care when using
the baby carrier in the domestic
environment (e.g. sources of heat
or while handling hot beverages).
• WARNING: Check on your child
when using the baby carrier.
• WARNING: Range of use: from
birth to 15 kg.
• After placing the child within the
baby carrier, check carefully that the
width adjusters around the child’s
waist and legs are set to the correct
position. If needed, adjust them
until they are tensioned correctly.
•
For infants and underweight
children with medical prescriptions,
seek the advice of a doctor before
using this product.
• Babies must be transported parent
facing until they are able to keep
their head straight and their
shoulders in a vertical position
(approximately up to 6 months of
age).
• When your child is able to keep
their head up and their shoulders
in a vertical position, approximately
from six months of age, they can be
transported on their parents’ side
or back.
• WARNING: Never leave the child
unattended inside the baby carrier
when you are not wearing it.

The Myamaki Air baby carrier has been specifically
designed to best meet the growth and comfort needs of
your child. The baby carrier has been designed to always
ensure ergonomics for your child.

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT READ CAREFULLY
AND KEEP
FOR FUTURE
REFERENCE.
WARNING: TO AVOID RISK OF
SUFFOCATION REMOVE ANY
PLASTIC PACKAGING BEFORE USE
THAT SHOULD BE DESTROYED OR
KEPT AWAY FROM CHILDREN.
WARNINGS
WARNINGS
• WARNING: Ensure that the person
using the baby carrier knows how
to use it safely. Do not allow anyone
to use the product if they have not
read and understood all warnings
and instructions.
• Make sure that all users have the
necessary physical ability to use
this product.
• WARNING: Failure to meet these
instructions may compromise your
child’s safety.
• WARNING: Take care when
bending or leaning forward or
sideways.
• WARNING: This carrier is not
suitable for use during sporting
activities.
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THIRD POSITION (ON THE
PARENT'S BACK)
•
Do not carry children less than 6
months on your back or who are not
able to sit up alone.
•
Regularly check that the child is
comfortable and safe, especially if
carried on your back.

•
Use the baby carrier only when
standing or walking.
•
Keep in mind that the child
transported in the baby carrier
will react to any climate changes
differently to the person carrying
the child before.
• Before use, check that the straps are
fitted and adjusted correctly, and
that the buckles are safely fastened
into position.
• Do not place more than one child
at a time in the baby carrier.
• Always ensure that the child has
sufficient space around their face
to breath properly.
• Do not use the baby carrier if any
parts are damaged, torn or missing.
•
Do not fit to the baby carrier
any accessories, spare parts or
components not supplied or
approved by the manufacturer.
• This baby carrier must only be used
by an adult.
•
Do not use the baby carrier to
transport the child in the car.
• Do not use the baby carrier while
driving or on a motorcycle.
• Do not use the baby carrier while
cooking or cleaning to avoid
exposure to sources of heat or
chemicals.

BABY CARRIER COMPONENTS (Figure SIDE A and fig.
SIDE B)
A. Baby carrier backrest
B. Shoulder straps
C. Baby carrier seat
D. Baby carrier reducer cushion buttons (if included)
E. Padded saddle
F. Belly belt adjusting strap
G. Buckle with belly belt adjusting strap
H. Buckle fastening elastic
I. Holes and snaps to adjust the padded saddle
J. Buckles with shoulder adjusting strap
K. Breastbone/scapular buckle with elastic strap
L. Holes for fastening reducer cushion (if included)
M. Self-adjusting bellows
TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE
CLEANING
Please refer to the care label. After each washing check that
the fabric and seams are not worn or damaged.
Hand wash
Do not bleach

30° C

Do not tumble dry
Do not iron
Do not dry clean
MAINTENANCE
Check the seams and baby carrier regularly to ensure that
they are not worn or damaged and that no part is missing. If
any part is worn or missing, do not use the product.

PARENT FACING USE AND USE
ON SIDE
• WARNING: Take care when bending
or leaning forward or sideways.
Ensure that you are holding your
child safely in your arms.
• It is recommended that you place
and remove the child from the
baby carrier while sitting.

FRONT TRANSPORT - PARENT FACING
WARNING: Always fit the baby carrier onto your shoulders
before putting your child in.
HOW TO WEAR THE BABY CARRIER
1. Fasten the belly belt F (Figure 1A) and adjust the width
acting on buckle G (Figure 1B).
WARNING: Fasten the buckle by passing it inside the
elastic H (Figure 1C).
2. Fasten both straps by acting on the buckles J (Figure 2).
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HOW TO PLACE THE CHILD INSIDE THE BABY CARRIER
WARNING: We recommend carrying out placing the child

into the baby carrier when seated or using a flat, level
surface so that you are able to control sudden movements
of the child.
WARNING: Hold your child safely while carrying out this
operation.
WARNING: Before fitting the child in the baby carrier, make
sure that you have completed the previous steps correctly.
3. Lie the child on the seat (Figure 3A) and fasten the padded
saddle using the appropriate buttons F, and adjust to the
position best suited to the child's body, so that the same
is never too broad nor too narrow (Figure 3B).
4. Put on the baby carrier starting from the shoulder straps B
(fig. 4A), then fasten and adjust the breastbone/scapular
buckle (Figure 4B) and complete putting the baby
carrier on by adjusting the shoulder straps (Figure 4C).
The excess length of strap can be shortened by rolling
it and fastening through the relevant elastic (Figure 4D).
As an alternative, it is possible to fasten the breastbone/
shoulder buckle before putting on the shoulder straps
(fig. 4E) and then put on the shoulder straps making the
breastbone/shoulder buckle pass behind your head (fig.
4F) and then adjust it.
WARNING: Make sure that the child's legs are astride the
seat and inserted inside the padded saddle.
HOW TO REMOVE THE CHILD FROM THE BABY
CARRIER
WARNING: it is a good idea to sit down to remove your the
child from the baby carrier.
5. 
While supporting the child securely, fasten the
breastbone/scapular buckle K (Figure 5A), remove
the shoulder straps B (fig. 5B) and open the buttons of
the padded saddle from the slots (Figure 5C) before
removing the child. Open the belly buckle only once this
step is completed.
SIDE - HIP TRANSPORT
When the child is approximately of six months of age, they
should be able to keep both head straight and shoulders
in a vertical position, and can be carried on the side - hip.
The baby carrier can be positioned either on the parent’s
right or left side as they prefer.
The procedure for carrying the child on the right side is
illustrated below. Repeat the same steps in mirror-like
manner for the left side.
WARNING: Always fit the baby carrier onto your shoulders
before putting your child in.
HOW TO WEAR THE BABY CARRIER
6. Fasten the belly belt F (Figure 1A) and adjust the width
acting on buckle G (Figure 1B).
WARNING: Fasten the buckle by passing it inside the
elastic H (Figure 1C).
Turn the belly strap by positing the seat on the right side
(Figure 6).
7. Fasten the padded saddle by fastening the left button
(Figure 7) in the relevant hole leaving the other side free
to fit the child later on.
8. Fasten the left shoulder strap with the buckle of the right
strap (Figure 8A), crossing it. Pass your head through the
ring (Figure 8B) so that, once in final position, it rests on
the left shoulder (Figure 8C).

HOW TO PLACE THE CHILD INSIDE THE BABY CARRIER
9. 
Place the child in the baby carrier (Figure 9A) and,
support them with your left hand, adjust the shoulder
strap already fitted using your right hand (Figure 9B).
Then close the padded saddle.
10. For better fit of the baby carrier, turn the right shoulder
strap completely on itself (Figure 10A and 10B) and
fasten it using the buckles of the left strap (Figure 10C)
and adjust the shoulder strap (Figure 10D). Make sure
that the baby carrier is positioned correctly as shown
in Figure 10E.
HOW TO REMOVE THE CHILD FROM THE BABY
CARRIER
WARNING: It is a good idea to sit down to remove your
child from the baby carrier.
11. While supporting the child securely, free both shoulder
straps by releasing the buckles (Figure 11A) and open
the buttons of the padded saddle (Figure 11B) before
removing the child. Open the belly buckle only once
this step is completed by removing it from the fastening
elastic.
WARNING: We recommend to carry the baby by placing
them into the baby carrier when seated or using a flat,
level surface so that you are able to control any sudden
movements of the child.
WARNING: Hold your child safely while carrying out this
operation.
WARNING: Before fitting the child in the baby carrier, make
sure that you have completed the previous steps correctly.
The excess length of strap can be shortened by rolling it
and fastening through the relevant elastic (Figure 4D).
WARNING: Make sure that the child's legs are astride the
seat and inserted inside the padded saddle.
POSITION ON THE PARENT'S BACK
WARNING: Always fit the baby carrier onto your shoulders
before putting your child in.
HOW TO WEAR THE BABY CARRIER
Fasten the belly belt F (Figure 1A) and adjust the width
acting on buckle G (Figure 1B).
WARNING: Fasten the buckle by passing it inside the
elastic H (Figure 1C).
Fasten both straps by acting on the respective buckles J
(Figure 2).
HOW TO PLACE THE CHILD INSIDE THE BABY CARRIER
Following the instructions below, you can place your child
in the baby carrier for the use of the transport position (on
the parent's back) without the help of
another adult.
WARNING: It is recommended to place the child in the
baby carrier while sitting. In this way you can prevent any
sudden movement of the child.
WARNING: Hold your child safely while carrying out this
operation.
Lie the child on the seat (Figure 3A) and fasten the padded
saddle using the appropriate buttons F, and adjust to the
position best suited to the child's body, so that the same is
never too broad nor too narrow (Figure 3B).
Put on the baby carrier starting from the shoulder straps
B (fig. 4A).
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POSITIONING THE CHILD ON THE PARENT'S BACK
12. Pull the right arm from the shoulder strap and, passing it
through the inside of the baby carrier, grasp the opposite
shoulder strap with the same hand (Figure 12A), making
sure to hold it securely. Pull the left arm from the shoulder
strap as well and externally support your child in the baby
carrier carrycot (Figure 12B). Put your right arm, which is
holding the left shoulder strap, into the same shoulder
strap (Figure 12C) and start to rotate the baby carrier. The
baby carrier, attached to the belly strap, will turn with the
harness and will be positioned correctly on the back.
13. To complete the operation, slide the second arm into
the free shoulder strap (Figure 13A), so that the weight
of the baby carrier is discharged evenly over the back
and shoulders. Close the breastbone/scapular buckle L
on the breastbone (Figure 13B) and adjust all belts of
the baby carrier (Figure 13C).
REMOVING THE BABY CARRIER
14. Release the breastbone/scapular buckle (Figure 14A),
remove one of the two shoulder straps and firmly
grasp the shoulder strap still worn with the opposite
hand (Figure 14B); pull the second shoulder strap and
rotate the harness to bring the child in the front position
(Figure 14C). At this point, wear the shoulder straps
again to move back to the initial position.
WARNING: Hold your child safely while carrying out these
procedures.
WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect in
normal conditions of use as provided for by the instructions
for use.
The warranty shall not therefore apply in the case of
damages caused by improper use, wear or accidental
events.
For the duration of warranty on conformity defects please
refer to the specific provisions of national laws applicable in
the country of purchase, where provided.
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