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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes 

utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, 

hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. A terméket tesztelték és megfelel az EN 1888:2012 

szabványnak. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt 

az útmutatót. A termék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet a gyermekre. 

1. Hogy kell használni 

Fontos: Kérjük ismerkedjen meg a lenti tanácsokkal, és a jövőben tárolja úgy ezt az útmutatót hogy könnyen hozzáférhető legyen. Ha a terméket harmadik félnek adja át, 

kérjük, csatolja a kézikönyvet. A helytelen összeszerelés veszélyt jelenthet gyermeke egészségére és életére. A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen 

összeszereléséből adódó lehetséges veszélyekért. 

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET ÉS TARTSA MEG A JÖVŐBELI FELHASZNÁLÁSRA 

Figyelmeztetések! 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül 

- Mielőtt használja, győzödjön meg róla, hogy minden záró mechanizmus megfelelően van rögzítve. 

- A terméket csak felnőtt szerelheti a gyermektől távol, hogy megakadályozza a lehetséges sérüléseket. 

- Mindig használja a biztonsági öveket. 

- A babakocsi nem alkalmas futáshoz vagy görkörcsolyázáshoz. 

- A terméket 0-4 éves korig ajánlott használni, maximum 22 kg-os gyermekek számára készült. 

- Újszülöttek számára – győzödjön meg róla, hogy a háttámla fekvő pozícióban van. 

- Parkoló helyzetben mindig használja a fékeket. 

- Amikor gyermekét ki szeretné venni a babakocsiból vagy bele szeretné helyezni, mindig használja a féket.  

- A fogantyú, napellenző vagy a babakocsi oldalára helyezett tárgy befolyásolhatja a babakocsi stabilitását. 

- Egyszerre csak egy gyermek használja a terméket. Ne helyezzen 2 vagy több gyermeket a babakocsiba. 

- Tilos bármilyen más kiegészítőt használni a termékhez, mint a mi a gyártó által ajánlott. 

- Csak a gyártó által javasolt alkatrészek használhatóak. 

- Tartsa távol a terméket nyílt lángtól és forró felületektől. 

- A bevásárló kosár maximális kapacitása: 3 kg. 

- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel. 

- Mielőtt használja a terméket, olvassa el a leírást. Kérjük ennek megfelelően használják a babakocsit. 

- Ne hagyja a gyermeket a babakocsiban, ha a felület egyenetlen vagy csúszós, csak ha a fék rögzítve van. 

- Ne használja a terméket ha bármilyen sérülést észlel ratja. 

- Ne javítsa a terméket, ha a gyermek benne van. 

- Legyen nagyon körültekintő lépcsőknél. 

2. A készlet részei (1. ábra) 

1. Tolókar 

2. Napernyő 

3. Védő kar  

4. Ülés 

5. Az első kerék kioldógombja 

6. Lábtartó 

7. Biztonsági öv 

8. Összecsukó gomb 

9. Lábtartó beállító gomb 

10. Kar kioldó gomb 

11. Fék 

12. Háttámla beállító öv 

13. Az első kerék reteszelő gombja 

14. A hátsó kerék kioldógombja 

15. kosár 

16. Összecsukó retesz. 

3. A babakocsi összeszerelése és szétszerelése 

 

A babakocsi kinyitása: először engedje el a babakocsi reteszelő kart (16), majd fogja meg a fogantyút (2. ábra) és emelje fel, amíg a babakocsi teljesen ki nem nyílik (2b ábra). 



Amikor teljesen kinyílt, próbálja meg mozgatni a babakocsi keretét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően kihajlott-e. 

A babakocsi összehajtásához először hajtsa le a napernyőt (2c ábra). Ezután nyomja meg egyszerre a gombokat, amelyek megakadályozzák a véletlen összecsukódást (A 

jelöléssel a 2d. ábrán), és az összecsukó gombot (8), és óvatosan nyomja előre a tolókart - így a babakocsi összecsukódik. Rögzítse az összehajtott babakocsi a babakocsi 

reteszelő karjának (16) rögzítésével. 

 

4. Az első kerekek összeszerelése és szétszerelése (3. ábra) 

 

Összeszerelés: emelje fel a babakocsi elülső keretét. Helyezze a kerekből kiemelkedő szárat a keret nyílásába. Ha egy kattanást hall, azt jelenti, hogy a szerelés helyes volt. 

Szétszerelés: nyomja meg a kioldó gombot (5). Ezután húzza ki a kerekeket a keretből. 

 

5. A hátsó kerekek összeszerelése és szétszerelése (4. ábra) 

Összeszerelés: emelje fel a babakocsi hátsó keretét. Helyezze a hátsó kerék szárát a keret megfelelő nyílásába. 

Szétszerelés: nyomja meg a kioldó gombot (14), és húzza ki a kereket. 

 

Megjegyzés! Az első vagy a hátsó kerekek összeszerelése után próbálja meg kézzel mozgatni őket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően vannak-e rögzítve, és ne 

tudja el hagyni a kereket. 

6. A biztonsági övek összeszerelése és szétszerelése 

 

Az övek kihúzása: nyomja meg a csat gombját, és válassza le a hevedereket (5a ábra) 

 

A gyermek becsatolása a biztonsági övekkel: 

1. Húzza át a gyermek lábai között az alsó hevedert. Ezután húzza át a gyermek karját a vállöveken. 

2. Helyezze be a szíjakat a csatba. Ha egy kattanást hall, az azt jelenti, hogy megfelelően rögzítette a szíjakat (5b ábra). 

3. Állítsa be az övek magasságát a gyermek testéhez a beállítócsatok segítségével. 

 

Megjegyzés! Az öveknek nem szabad megcsavarodniuk. Az öveket a gyermek méretéhez kell igazítani úgy, hogy ne maradjon hely a test és az övek között, és hogy ne 

okozzanak kellemetlenséget sem. 

 

Megjegyzés! Mindig használja az öveket. 

7. Hogyan állítsa be a terméket 

 

Fék 

A fék (11) beállításához nyomja meg a lábbal és tolja "le", amíg ellenáll. A fék kioldásához csúsztassa felfelé a lábával (6. ábra). 

Megjegyzés! Miután beállította a féket, tolja előre és hátra a babakocsit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy működik-e. 

 

Ülés háttámla 

Az ülés háttámla szögének megváltoztatásához húzza meg a babakocsi (12) hátulján található adaptert, és húzza felfelé vagy lefelé, hogy a háttámlát kívánt módon beállítsa 

(7. ábra). 

Megjegyzés! Legyen óvatos a háttámla beállításakor, ha a gyermek a babakocsiban van. 

Lábtartó 

A lábtartó magasságának beállításához nyomja meg egyszerre mindkét lábtámasz beállító gombot (9), és állítsa be a kívánt helyzetet (8. ábra). 

 

Napernyő 

A napernyő árnyékolásához vagy behajtásához fogja meg és állítsa be a kívánt módon. 

 

Védő kar 

A kar leválasztásához nyomja meg a leválasztó gombot (10) bármelyik oldalán, majd húzza ki a kart (9a, 9b ábra). A rögzítéshez helyezze a hegyét a babakocsi keretének 

megfelelő helyére. Ha egy kattanást hall, azt jelenti, hogy megfelelően csatlakoztatta. 

 

Megjegyzés! Miután összerakta a kart, fogja meg és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve a helyére. 

 

Kerekek forgásának megakadályozása 

Az első kerekek elfordulásának elkerülése érdekében csúsztassa oldalra a forgásgátló gombot (13) (10. ábra). 

Tisztítás és karbantartás 

 

A babakocsi kárpitot puha szivaccsal és enyhe mosószerrel (például szappanos meleg vízzel) tisztíthatja. Rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést a kerekekről. 

Ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen a sós vízzel. 

A termék tisztításához ne használjon erős vegyszereket. 

Az kar szöveti burkolata leszedhető és kézzel mosható 30 ° C hőmérsékleten, lágy mosószer (például szappan) felhasználásával. 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől 

 


