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Használati útmutató 
 
Termék neve: ELIA  

Termék típusa: SPORT BABAKOCSI 

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám: +36705863197 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

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. 

Fontos! 

Tartsa meg az útmutatót a jövőbeni felhasználásra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. E rendelkezés és az összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat. 

Figyelmeztetés: 

- A termék 6 hónapos kortól alkalmazható, amennyiben súlya nem haladja meg a 15 kg-ot. 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Mielőtt használja, győződjön meg róla hogy a biztonsági zárak be vannak kapcsolva. 

- Hogy megelőzze a sérüléseket, győződjön meg róla hogy gyermeke nincs a babakocsiban mikor 

összecsukja vagy szétnyitja. 

- Ne engedje gyermekének hogy játszon vele. 

- Nem használható 6 hónapos kor alatt. 

- Mingid használjon biztonsági övet. 

- Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv megfelelően rögzítve van. 

- Ez a termék nem használható futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz. 

- A kézikönyv betartásának elmulasztása termékkárosodáshoz vezethet, és veszélyt jelenthet a 

gyermek egészségére és életére. 

- A gyártó által nem javasolt alkatrészek, nem használhatóak. 

- Amennyiben a babakocsi sérült bármilyen módon, ne használja tovább és keresse fel a kereskedőt. 

- Ne engedje gyermekét felállni – mindig rögzítse az övekkel. 

- A babakocsit egyszerre csak egy gyermek használja. 

- Csak a gyártó által szállított pótalkatrészek megengedettek. 

- Minden alkatrészt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy megfelelően működjön. 

- Ne akasszon vagy helyezzen nehéz tárgyakat a babakocsira, amitől feldőlhet a termék és sérülést okozhat. 

- Amennyiben kiveszi vagy beteszi a gyermeket a babakocsiba mindig rögzítse a féket. 

- Tartsa távol a terméket a tűztől. 

- A kosár maximális súly kapacitása 1 kg. 

Széthajtás: 

 

 

 

 

Összehajtás: 

 

 

 

 

Kerekek felszerelése: 

Helyezze be az első kerék szárát az elülső vezetőre, és tolja a kerék szárát, amíg a zár a helyére nem pattan. 

 

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a kerék megfelelően van rögzítve és be van zárva a vezetőbe. 

 

Használat: 
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1. Az első kerekek a tengelyük körül forognak, de lehetséges, hogy lezárják őket, így a babakocsi egyenesen előre tolható. 

2. A babakocsi leállításához vagy az önmozgás megakadályozásához nyomja meg a hátsó féket. 

3. Nyomja meg az oldalsó reteszeket, hogy összehajtogassa vagy kihúzza a napernyőt. 

4. A LO-Elie háttámlája 5 különböző pozícióba állítható. A háttámla szögének beállításához nyomja meg a háttámla beállítás gombját. 

5. A babakocsi lábtartója 2 különböző pozícióba állítható. Ehhez nyomja meg a lábtartó beállító gombját. 

 

 

 

 

Biztonsági övek: 

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a biztonsági övek helyzete helyes, és nem csavart. 

 

A bal és a jobb oldali kapcsot a fő csatba kell helyezni. Hallania kell egy "kattanó hangot", ami azt jelzi, hogy az övek megfelelően vannak rögzítve. 

 

A biztonsági övek feloldásához nyomja meg a csat közepén található gombot és húzza ki a kapcsokat. 

 

Övek hosszának beállítása. Állítsa be a jobb oldali és a bal oldali öv csatjait a hossz beállításához. 

 

 

 

 

 

Karbantartás: 

A babakocsi kerete nedves ruhával tisztítható. Tisztítsa meg a párnát puha kefével. Eltávolítás után a  párnázás gépi mosással mosható (akár 40 ° C-on). 

Ne mossa ki a háttámlát a mosógépben. 

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész és tartozék jó állapotban van-e és helyesen van-e felszerelve. 

 

 

A terméket tesztelték és megfelel az EN 1888:2012 szabványnak. 

 

 

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

 


