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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.  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. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:A szék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt az 

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

Megjegyzés! A terméket csak felnőtt szerelheti össze. 

 

Figyelmeztetések: 

FONTOS! Tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra. 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdené a terméket használni, hogy megnézze annak összes funkcióját, és a rendeltetésszerű használatnak megfelelően 

használja. Ha a terméket a kézikönyvtől eltérően használja, veszélyt jelenthet gyermekére! 

- Soha ne használja a terméket platformon vagy lejtős felületen, mert a gyermek mozgása miatt a szék megcsúszhat vagy összecsuklik. 

- Soha ne használja a terméket puha felületen (pl. Ágyon, kanapén, stb), mert a termék összeeshet és fulladást okozhat. Kérjük, a terméket egy sima és stabil felületen 

használja. 

- Ne szerelje a széket ha a gyermeke benne tartózkodik. 

- A terméket azoknak a gyermekeknek szánják, akik tudnak maguktól ülni. A terméket 0,5-3 éves és legfeljebb 15 kg súlyú gyermekek használhatják. 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Mindig használjon biztonsági övet. 

- Esésveszély: ne hagyja, hogy gyermeke felmásszon a termékre. 

- Ne használja a terméket, ha nem minden alkatrészt szereltek be és állítottak be megfelelően. 

- Ne tegye a terméket nyílt láng vagy más hőforrás közelében. 

- Ne használja a terméket, amíg gyermeke nem képes egyedül ülni. 

- Ne használja a terméket, ha annak alkatrészei hiányoznak, vagy bármelyik alkatrészük sérült vagy törött. 

- Használja a kerékfékeket, ha a termék nem mozog. 

- Ne tegye ki a terméket lépcső közelében. 

- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket egyedül. Kizárólag felhatalmazott szerviztechnikus végezheti ezeket a műveleteket. 

- Gyermekétől távol szerelje össze vagy szét a terméket az utasításnak megfelelően. 

- Ne helyezze a széket elektromos huzalok közelébe, mivel ezek áramütési kockázatot jelentenek. 

- A gyermeknek nem szabad aludnia a termékben. 

 

Termék leírás (1. ábra) 

1. A háttámla beállító karja 

2. A tálca összecsukó gombja 

3. A szék összecsukó karja 

4. Ülésmagasság-beállító karok 

5. Első kerék fékek 

6. A lábtartó dőlésszögének beállító karja 

7. A tálca beállító karja 

8. Ötpontos biztonsági övek 

9. Szövetzseb 

10. Hátsó kerekek. 

11. Támasztóláb 

 

Hogyan kell használni 

 



Hogyan állítsuk össze az etetőszéket 

 

1. Vegye ki a széket a dobozból. Tartsa a csomagolást gyermekektől elzárva (2. ábra). 

2. Helyezze a lábakat a szék keretén a megfelelő helyre. Ha kattanást hall, azt jelenti, hogy sikeresen rögzítette (3. ábra). 

3. Tartsa az egyik kezével a széket, a másik kezével pedig nyomja a hátsó kerekekkel ellátott lábakat a keretbe. Ha kattanást hall, azt jelenti, hogy sikeresen rögzítette (4. 

ábra). 

 

A tálca összeszerelése és szétszerelése 

Összeszerelés: Húzza meg a beállító kart (7), majd dugja be a tálcát a furatokba (5. ábra). Engedje el a beállító kart. Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően rögzítve van-e, és 

hogy nem tudja kihúzni. 

Szétszerelés: Húzza ki az állítókart (7), és húzza ki a tálcát. 

 

Hogyan állítsuk be a terméket 

 

1. Tálca: húzza meg a beállító kart (7), és állítsa a tálcát a két helyzet egyikébe. 

Ügyeljen arra, hogy a keretben ne legyen piros jelzőfény (látható a 12. ábrán) - ez a helyzet csak a tálca összecsukására szolgál. 

 

2. Lábtartó: A felső pozíció beállításához csak emelje fel a lábtartót. Ha kattanást hall, azt jelenti, hogy a magasabb pozíciót megfelelően rögzítették. A lábtartó 

leeresztéséhez csúsztassa el mindkét lábtámasz beállító gombot (6), és állítsa a rendelkezésre álló három helyzet egyikébe (6. ábra). 

 

3. Ötpontos biztonsági övek: Csatlakoztassák a vállszíjakat a csípőövekhez, mint azt a 7. ábra mutatja. Ezután csatolja be az öveket. Ha kattanást hall, azt jelenti, hogy a 

szíjakat megfelelően rögzítették. Az övek kioldásához nyomja meg a csat gombját. 

 

A vállszíjakat a gyermek magasságához kell igazítani. Két magassági szint áll rendelkezésre (8. ábra). Ennek megváltoztatásához húzza ki a biztonsági öveket rögzítőelemmel, 

a háttámla hátulján helyezkednek el (lásd a nyílot a 9. ábrán). Ezután húzza át őket a széken és a burkolaton. 

 

Megjegyzés! A gyermeket mindig biztonsági övvel kell rögzíteni! 

Megjegyzés! Miután rögzítette a szék biztonsági öveit, állítsa be őket. Az öveknek szorosan illeszkedniük kell a gyermek testéhez, de nem szabad korlátozniuk a mozgást. 

 

4. Ülés magassága: négy ülésmagasság áll rendelkezésre. Ennek megváltoztatásához nyomja meg a magasság beállító gombot a szék mindkét oldalán (4), és állítsa be a 

kívánt magasságot (10. ábra). Miután elengedte a magassági beállítót, ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően van-e rögzítve a kívánt magasságban. 

 

Megjegyzés! Ne állítsa be a terméket, ha a gyermek belül van. 

 

5. Ülés háttámla: a háttámla szintjének megváltoztatásához húzza meg a háttámla hátulján lévő kart (1), és állítsa be a kívánt helyzetben (11. ábra). 

 

Megjegyzés! A gyermeknek nem szabad aludnia a termékben, még akkor sem, ha a háttámla legalacsonyabb helyzetét állítja be. Ha gyermekének aludnia kell, vigye egy 

megfelelő helyre, pl. gyerekágy. 

 

Könnyű állvány funkció - a szék összecsukása 

 

A termék hajtogatása: 

 

1. Rögzítse az első kerekeket (5). 

2. Változtassa meg az ülés magasságát, állítsa be a legalacsonyabb helyzetet (lásd: a termék beállítása - beállított magasság). 

3. Változtassa meg az ülés háttámlájának dőlésszögét, állítsa be a függőleges helyzetet (lásd: a termék beállítása - ülés háttámla). 

4. Fogja meg a tálca beállító kart (7). Húzza ki a tálcát, amennyire csak lehetséges - addig, amíg a vörös jelölés nem látható a keretben (12. ábra). 

5. Nyomja meg a tálca összecsukható gombot (2) (13. ábra), és emelje fel, amíg kattanást nem hall (14. ábra). 

6. Nyomja meg egyszerre mindkét összecsukható gombot (3), és hajtsa össze a széket (15. ábra). 

7. Húzza ki a tartót (11) (16. ábra), hogy a szék függőleges maradjon. 

 

Tisztítás és karbantartás 

 

Ne tegye ki hosszú ideig a terméket napfénynek. Az ülés burkolatát nem szabad mechanikusan szárítani, vasalni vagy mosni a mosógépben. Tisztítsa meg meleg vízzel és 

szappannal. A CVC burkolat kézzel mosható 30 ° C hőmérsékleten. 

 

Két rétegű tálca leszerelhető. A felső réteg mosogatógépben mosható. 

 

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

 


