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LO – Antoon egy "i-Size" gyermekbiztonsági rendszer. Az ECE R 129. számú előírás értelmében az „I – Size” ülést azokban a járművekben használhatják, amelyben a jármű 

gyártója meghatározta a kézikönyvben. Kétségei esetén forduljon a gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy eladójához. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.  A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi 

számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a 

használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére.  Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, 

kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: A termék megfelel az ECE R129es szabványnak, 4 éves korig, 40-105 cm magasság között és 19 kg-ig használható. A biztonsági ülés akkor 

nyújtja a legnagyobb biztonságot, ha azt a leírásnak megfelelően szerelték össze. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme 

érdekében mindig szerelje fel és használja a LO-Antoon -t a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

1. Használat 

Fontos: Meg kell ismerkednie az alább bemutatott tippekkel, és ezt a kézikönyvet a kijelölt gyermekbiztonsági 

dobozban (21) kell tartania, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Ha a gyermekbiztonsági rendszert harmadik félnek 

adja át, kérjük, csatolja a kézikönyvet. A helytelen szerelés veszélyt jelenthet gyermeke egészségére és életére. A 

gyártó nem vállal felelősséget a gyermekbiztonsági rendszer helytelen összeszereléséből adódó lehetséges 

veszélyekért. 

A terméket három korcsoportba tartozó gyermekeknek szánják. 4-10 éves korig, 40-105 cm magas gyermekek 

számára használható. A maximális súly 19 kg. 

< 15 hónapos (40-75 cm magasság között, maximum 13 kg-ig) - hátrafelé néző helyzetben 

15-18 hónapos kor között (75- 87 cm magasság között, maximum 13 kg-ig) – Hátrafelé néző helyzet ajánlott. 

> 15 hónapos kor fölött ( 76-105 cm magasság között, maximum 19 kg-ig) – Előre néző helyzetben 

 

2. Használat az autóban 

 

A helyi előírások szerint a termékleírás eltérő lehet 

Megjegyzés! Annak érdekében, hogy gyermekének megfelelő védelmet nyújtson, ellenőrizze, hogy a terméket megfelelően összeállították-e és a használati utasításban felsorolt 

ajánlásoknak megfelelően használja-e. Az I-Size gyermekbiztonsági rendszer megfelelő használatához kérjük, olvassa el a jármű gyártójának kézikönyvet. 

A gyermekbiztonsági rendszer elhelyezése (előre vagy hátra néző helyzet) a gyermek életkorától és méretétől függ. 

Különleges esetekben a gyermekbiztonsági rendszert fel lehet szerelni az utasülés elülső oldalára. Ebben az esetben ellenőrizze: 

- Az utasülés kompatibilis az ISOFIX rendszerrel. Ha nem, akkor ne használja a gyermekbiztonsági rendszert. 

- inaktiválja az utas oldali légzsákat. Ha ez lehetetlen, akkor ne használja a gyermekbiztonsági rendszert. 

 

Jegyzet! Ne használja a gyermekbiztonsági rendszert olyan helyeken, ahol az első légzsák aktív. Ez az információ az oldalsó légzsákokra nem vonatkozik. 

A gyermekbiztonsági rendszert nem szabad biztonsági övvel rögzíteni. Baleset esetén, amikor a gyermekbiztonsági rendszert biztonsági övvel rögzítik, a gyermek és más utasok 

súlyos vagy akár halálos testi sérüléseket szenvedhetnek el. 

 

A LO-Antoon gyermekbiztonsági rendszert csak az elülső oldal felé néző autóülésekre szabad felszerelni. A gyermekbiztonsági rendszert nem szabad hátrafelé néző autóülésekre 

/ kanapékra felszerelni. Ez vonatkozik a furgonokra vagy mikrobuszokra. 

A baleseti statisztikák szerint a gyermek számára a legbiztonságosabb helyzet az autóban hátrafelé néző helyzetben van. Javasoljuk, hogy mindaddig használja ezt a pozíciót, 

ameddig csak lehetséges. 



Biztonság az autóban: 

Annak érdekében, hogy az utazás során a legmagasabb biztonságot nyújthassa magának és az utasoknak: 

- A könyöktámasz be van hajtva (függőleges helyzet) 

- Ha a gyermekülést az első utasülésen rögzítik, akkor ezt az ülést amennyire csak lehet hátra kell tolni. 

- Minden olyan tárgyat, amely ütközés esetén károsíthatja az autót, megfelelően rögzítették. 

- Minden utas rögzítette a biztonsági övet. 

Figyelmeztetések: 

- A tartóberendezés kemény elemeit és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és beszerelni, hogy megakadályozzák, hogy a jármű rendszeres üzemeltetése közben elcsússzon. 

- Ne használjon gyermekbiztonsági rendszert olyan helyeken, ahol az első légzsák aktív. Ez az információ nem vonatkozik az oldalsó légzsákokra. 

- Egy támasztólábnak érintkeznie kell a jármű padlójával. A gyermeket tartó összes biztonsági övnek szorosan illeszkednie kell. Az öv nem csavarodhat meg. 

- Ügyeljen arra, hogy a csípőöv a csípőhöz közel kerüljön, hogy megfelelően rögzítsék a medencet. 

- Minden baleset vagy ütközés tönkre teheti a gyermekbiztonsági rendszert, még akkor is, ha szabad szemmel nem lát semmilyen sérülést. Ha a terméket erős tényezőknek 

(például ütés) van kitéve, kérjük, cserélje ki. Ha kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a gyártóval. 

- Csak akkor módosítsa a gyermekbiztonsági rendszert, ha megszerezte a tanúsító szervezet jóváhagyását. A legnagyobb biztonság érdekében gyermeke számára a felszerelést 

rögzíteni kell és a kézikönyvnek megfelelően kell használni. 

- A gyermekbiztonsági rendszer műanyag elemei felmelegedhetnek a napfényben és égethetik a gyermek bőrét. 

- Védje gyermekét és gyermekbiztonsági rendszerét napfény ellen (például fényvisszaverő ruhával borítva). Ha a gyermekbiztonsági rendszert nem takarja le, ne tegye ki 

napfénynek. Ellenkező esetben a gyermekbiztonsági rendszer túl forró lehet a gyermeke számára. 

- Soha ne hagyja gyermekét egyedül a járműben. 

- A poggyászokat és más tárgyakat rögzíteni kell, hogy az ütközés során esetleges keletkezett sérüléseinek elkerülése érdekében. Közúti baleset esetén a nem rögzített tárgyak 

halálos sérüléseket okozhatnak. 

- Az autós ülést nem szabad szövet nélkül használni. A fedél a készlet szerves része, és befolyásolja a tartószerkezet működését. 

- A borítást nem szabad kicserélni más készlet borítójára. 

- Mindig tartsa kéznél ezt a kézikönyvet - tartsa a gyermekbiztonsági dobozban (21). 

- Kövesse a jármű gyártójának ajánlásait. 

- A puha anyagból (például bársonyból, bőrből) készített autóülések kopás jeleit mutathatják (például a kárpitozás színének megváltozása). 

Leírás 

1. Támasztóláb 

2. gyermekbiztonsági ülés 

3. ISOFIX csatlakozók 

4. Az ISOFIX csatlakozók kioldógombja 

5. ISOFIX zár jelző 

6. ISOFIX fogantyú beállító gomb 

7. Beállító öv 

8. Támasztó lábkapcsolók 

9. Támasztó láb beállító gomb 

10. Támasztó lábjelző 

11. Az öv beállító karja 

12. A fejtámla magasságának beállítása 

13. fejtámla 

14. A gyermekbiztonsági rendszer forgatásának beállító fogantyúja. 

15. Gyermekbiztonsági alap 

16. Övhossz beállító gomb 

17. Vállpántok 

18. Öv rögzítők 

19. Övcsat 

20. csecsemőpárna 

21. Hátsó ajtó, kézi doboz 

22. Övcsat horgok 

99 - ISOFIX csatlakozók 

Beszerelés az autóba: 

 

I. Válasszon megfelelő helyet az autóban. 

II. Hajtsa ki a támasztólábat (1), amíg az rögzül: nyomja ki egyszerre mindkét tartókapcsolót (8), hogy kihúzza. 

Húzza ki a támasztólábat úgy, hogy az szilárdan a jármű padlóján álljon. 

III. Vegye ki az ISOFIX fogantyú beállító gombját (6) az ülés aljától, és húzza egyszerre mindkét ISOFIX 

csatlakozót (3) az alapból - amennyire lehetséges. 

IV. Tolja a gyermekbiztonsági rendszert az autó ülés háttámlája felé. Rögzítse mindkét rögzítő egységet a 

megfelelő alsó rögzítési pontokkal. Ha egy kattanást hall, az azt jelenti, hogy a rögzítő egységek rögzítve 

vannak. Az ISOFIX rögzítő jelzőfényének (5) zöldnek kell lennie. Az ISOFIX telepítése befejeződött. Az ISOFIX 

rögzítési pontok két fém fogantyú, amelyek az ülésen helyezkednek el (az ülés háttámlája és az alapja között). 

Bármilyen kétség esetén olvassa el a jármű kézikönyvét. Az ISOFIX rögzítő indikátornak mindkét kioldógombon 

láthatónak kell lennie. Ha autója nem engedi könnyű hozzáférést az ISOFIX rögzítő pontokhoz, akkor használja 

a mellékelt csatlakozókat (99), hogy ne sértse meg a fedelet. 

V. Vegye ki az ISOFIX fogantyú beállító gombját és nyomja meg a gyermekbiztonsági rendszert - ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági rendszer megbízhatóan van-e az utasülés 

háttámláján helyezve. A gyermekbiztonsági rendszer és az utasülés háttámlája között nem szabad résnek maradnia. Vegye ki és nyomja be a gyermekbiztonsági rendszert, amíg 

az ISOFIX fogantyú beállító indikátora zöldre nem vált. 

 



JEGYZET! miután elvégezte, ellenőrizze a megfelelő beállítást. Ehhez mozgassa az alapot energiával (balra és jobbra), és ellenőrizze, hogy stabil-e. 

Ha a jármű nem felel meg az i-Size normának, ellenőrizze a mellékelt járművek listáját. 

Hagyjon üres helyet a lábak számára az ülés előtt - ne tároljon semmilyen tárgyat ott. 

A támasztóláb összeállítása 

I. Ellenőrizze, hogy a támasztóláb (1) előre van-e állítva. 

II. Ugyanakkor vegye ki a támasztó (8) lengőkarokat, hogy meghosszabbítsa a 

támasztólábat. 

III. Húzza ki a támasztólábat úgy, hogy az szilárdan a jármű padlóján álljon. 

IV. Nyomja meg a támasztó beállító gombokat (9) és nyújtsa ki a támasztólábat egy 

másik reteszelő helyzetbe az optimális rögzítés érdekében. Ügyeljen arra, hogy a 

gyermekbiztonsági rendszer az utasülésen helyesen fekszik. 

V. Győződjön meg arról, hogy a tartójelző (10) zöld színű. 

Jegyzet! A támasztólábnak közvetlenül a jármű padlójával kell érintkeznie. Ne tegyen semmit a padló és a tartó közé. 

Ha van egy doboz a padlón, vegye fel a kapcsolatot a jármű gyártójával. 

A gyermekbiztonsági rendszer szétszerelése: 

A gyermekbiztonsági rendszer szétszereléséhez kövesse az összeszerelési eljárást fordított 

sorrendben: 

I. Nyomja meg az ISOFIX fogantyú beállító gombját (6) a gyermekülés alja alatt és nyújtsa az ISOFIX 

csatlakozókat (3), amennyire csak lehetséges. 

II. Válassza le az ISOFIX csatlakozókat (3) mindkét oldalon. Nyomja meg egyszerre mindkét 

kioldógombot (4), és vegyen ki mindent. 

III. Távolítsa el a gyermekbiztonsági rendszert az ISOFIX rögzítési pontokból. 

IV. Hajtsa le a támasztólábat (1) és tegye vissza az ülés alá: Nyomja meg a gombokat (9) a tartó 

behajtásához, majd a gombokat (8), hogy a támasztóláb visszakerüljön az eredeti helyzetébe. 

 

 

Dőlésszög beállítása: 

 

A gyermekbiztonsági rendszert többféle helyzetbe lehet állítani, hogy kényelme és biztonsága 

gyermeke számára az utazás során legyen. Ha dönteni szeretné, keresse meg a helyzetbeállító 

fogantyút (11) a gyermekbiztonsági rendszer elején. Állítsa be a gyermekbiztonsági rendszert a két 

helyzetből az egyikre (jelöléssel). 

 

Jegyzet! Tilos a gyermekbiztonsági helyzet állítása utazás közben. 

Jegyzet! Ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági helyzet a két helyzetből egybe van-e rögzítve (ülő vagy fekvő). A gyermekbiztonsági rendszer előre vagy hátra néző helyzetbe 

állításához igazítsa a gyermekbiztonsági ház nyílását az alapon lévő zöld nyíllal és forgassa el az ülést. 

Forgatás 360 fokban: 

A gyermekbiztonsági rendszert 360 ° -kal el lehet forgatni, hogy megkönnyítse a gyermek behelyezését 

és kivételét a gyermekbiztonsági ülésből. Ez lehetővé teszi a gyermekbiztonsági helyzet 

megváltoztatását - előre vagy hátra néző helyzetben. 

A gyermekbiztonsági rendszer elforgatása: 

I. Nyomja meg a dőlésszög-beállító fogantyút (11), és állítsa be a gyermekbiztonsági rendszert úgy, hogy 

a gyermekbiztonsági rendszer házán lévő nyíl zöld forgási nyilakkal lássa az alapot. A gyermekbiztonsági 

ülést csak ebben a döntési helyzetben lehet forgatni. 

II. Tartsa nyomva a fogantyút (14), és forgassa el a gyermekbiztonsági rendszert. Könnyen elfordíthatja a 

gyermekbiztonsági rendszert az ajtó felé, és rögzítheti gyermekét biztonsági övekkel (lásd az alfejezetben: A biztonsági 

övek rögzítése). 

 

Jegyzet! Utazás közben a gyermekbiztonsági rendszert mindig az utazásra szánt két dőlésszög egyikét kell beállítani. A 

zöld forgó nyilak csak szünet esetén használhatók. Ne utazzon, ha a gyermekbiztonsági rendszert nem helyezi el egyetlen 

elérhető helyzetben sem. 

Az út megkezdése előtt kérjük, állítsa a gyermekbiztonsági rendszert az erre a célra kijelölt helyzetbe (jelölve) az egyik helyzetbeállító fogantyúval (11). Ha a címkén zöld nyilak 

vannak, akkor a gyermekbiztonsági rendszert nem állította be megfelelően a két elérhető helyzet egyikében, és meg kell ismételnie az eljárást. 

Ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági rendszer megfelelően van-e rögzítve: próbálja meg elforgatni, de ne fogja meg a beállító fogantyút. Ha lehetséges, a gyermekbiztonsági 

rendszert nem rögzítették megfelelően, és meg kell ismételnie az eljárást. 

Az ülés (2) és az alapja (15) között nem lehet semmi. Ha homok kerül oda, akkor ez befolyásolhatja a 

gyermekbiztonsági ülés forgási rendszerét. A tartós sérülések elkerülése érdekében távolítsa el a 

szennyeződéseket, mielőtt elkezdene forgatni vagy megdönteni a gyermekbiztonsági rendszert. 

 

Csecsemőülés bélése és fejtámlája: 

I. A csecsemő szivacs (20) segít abban, hogy gyermeke kényelmét és biztonságát biztosítsa, ha a gyermekbiztonsági 

rendszerben tartózkodik. Az ülésbélést kicsi csecsemőknek (60 cm-ig) szánják. 



II. A fejtámla (13) csak akkor nyújtja a legjobb védelmet gyermekének, ha a megfelelő magasságba van állítva. 

13 magassági szint közül lehet választani. 

III. A fejtámlát úgy kell elhelyezni, hogy a fejtámla és a gyermek karja között lehetőleg kevés szabad hely 

legyen. 

IV. Nyissa ki a hátsó ajtót (21) és ellenőrizze, hogy a fémgerenda megfelelően van-e elhelyezve. 

V. Rögzítse ki a beállítást (12) a fejtámla fölött és csúsztassa a kívánt helyzetbe. 

VI. A karok biztonsági övei a fejtámlával vannak felszerelve - Önnek nem kell külön beállítania őket. 

 

A csecsemő ülésbélésének eltávolítása: 

A tartóba integrálva a csecsemőpárna megfelelő támogatást, kényelmet és stabilitást biztosít gyermekének. 

Három alkatrészből áll - fejtámla párnák, ágyékpárna és ülésbélés. 

A párnát akkor lehet eltávolítani, amikor a gyermek 60 cm (kb. 3 hónap), hogy több hely maradjon a 

gyermekbiztonsági ülésben. Az eltávolításához vegye le a kiegészítő párnát a fejtámláról, majd vegye ki az 

ülésbélést. Távolítsa el az ágyékpárnát az ülésről. 

Az ülésbélés levehető oldalrészekkel van felszerelve. Ha szükséges, először eltávolíthatja az oldalsó párnákat, 

és utána elhagyhatja a központi tölteléket. Ezután eltávolíthatja a tölteléket, hogy gyermeke számára elegendő hely maradjon a gyermekbiztonsági rendszerben. 

 

A gyermekbiztonsági rendszerbe integrált rögzítő övek: 

Fontos: Az összes biztonsági övnek, amely a gyermeket tartja, jól illeszkednie kell a testéhez. Az öveknek nem szabad megcsavarodniuk. Győződjön meg arról, hogy a csípőöv 

rásimul a csípőre, úgy hogy megfelelően rögzítse a medencet. 

I. Lazítsa meg a biztonsági öveket a központi beállító gomb (16) megnyomásával, és húzza felfelé 

mindkét kart. 

II. Az övek kioldásához nyomja meg erősen a piros gombot (19). Az övcsatok a gyermekbiztonsági ülés 

mindkét oldalán rögzíthetők, a gyermekbiztonsági rendszer oldalain található speciális 

rögzítőegységeknek köszönhetően. 

III. Ügyeljen arra, hogy a vállszíjak ne legyenek csavarodva. 

IV. Helyezze gyermekét a gyermekbiztonsági rendszerbe. 

V. Helyezze a vállövet közvetlenül a gyermek karjai fölé. 

VI. Csatlakoztassa mindkét övkapcsot (18), és helyezze be az övcsatba (19). A folyamat befejezéséhez 

hallania kell egy jellegzetes "kattanást". 

VII. Óvatosan húzza meg a központi beállító övet (7), hogy a biztonsági övet ráhúzza a gyermek 

testére, amennyire csak lehetséges. 

A vállövet a fejtámlához kell rögzíteni, és azt nem szabad megfelelő magasságban beállítani addig, 

amíg elkezdi használni a gyermekbiztonsági ülést. A gyermekbiztonsági rendszerben nem szabad játéknak lennének. A gyermek számára a legjobb védelem érdekében a 

vállöveket jól kell rögzíteni a gyermek testéhez. 

Hátra néző helyzet: 

Jegyzet! Gyerekek 15 hónapos korig, max. 75 cm-nek kell lennie hátrafelé néző helyzethez. Ami a gyermekbiztonsági rendszert illeti, a hátrafelé néző helyzet 87 cm magas 

gyermekek számára használható. Kérjük, állítsa be a fejtámlát gyermeke magasságához. A hátrafelé néző helyzet a legbiztonságosabb - javasoljuk a gyermekbiztonsági rendszer 

használatát, amíg gyermeke max. 87 cm. 13 kg nehéz a hatodik helyzetbe állított fejtámla mellett. Csecsemők és gyerekek (1 éves korig) nem ülhetnek egyedül, ezért szükséges 

őket ferde helyzetbe (amennyire csak lehetséges), hátra néző helyzetbe szállítani - repülési helyzet. 

Előre néző helyzet: 

Ez a helyzet csak akkor engedélyezett, ha a gyermek 15 hónapnál idősebb, legalább 76 cm magas és legfeljebb 19 kg. Állítsa be a fejtámlát úgy, hogy megfeleljen a gyermek 

magasságának. A baleseti statisztikák szerint a hátrafelé néző helyzet a legbiztonságosabb a gyermekek számára. Javasoljuk, hogy ezt a pozíciót minél hosszabb ideig használja, 

hogy gyermeke számára az utazás során maximális kényelmet biztosítson. 

Gyermekvédelem utazás közben: 

Annak érdekében, hogy gyermeke számára a legnagyobb biztonságot biztosítsa az utazás során, mielőtt elindul az 

útra, mindig ellenőrizze, hogy: 

- Az ISOFIX csatlakozók megfelelően vannak rögzítve, és a támasztólábot a kézikönyvnek megfelelően kell 

felszerelni (mindkét jelzőfénynek zöldnek kell lennie), 

- a gyermekbiztonsági ülést a két helyzetből az egyikbe rögzítették - előre vagy hátra néző helyzetbe, 

- a fejtámlát a gyermek magasságához igazították, 

- az ötpontos biztonsági övrendszert megfelelően hozzá igazították a gyermek testéhez, a vállöv nincs csavarodva, 

és az összes öv rögzítve van, 

- A tartókeret stabil módon áll a jármű padlóján - a jelzőfénynek zöldnek kell lennie. 

 

A gyermekbiztonsági ülés kárpitjának szétszerelése: 

A gyermekbiztonsági burkolat számos összetevőből áll: fő burkolat, fejtámla burkolat, kartámasz, ágyékpárna, 

ülésbélés. Ezeket az elemeket kampóval, hurokbilinccsel, rugalmas csövekkel, rögzítőelemekkel és tartókkal 

rögzítik az üléshuzathoz. Miután az összes rögzítőelemet kioldották, tisztítás céljából eltávolíthatja a burkolat 

egyes elemeit. 

Kövesse az alábbi eljárást: 

I. Nyissa ki az ötpontos biztonsági övrendszer csatját. 

II. Szerelje le a kar-párnákat az övekről. 

III. Távolítsa el az ülés burkolatát. 

 

A burkolat összeszereléséhez kövesse a fenti utasításokat fordított sorrendben. A párnák szétszerelésekor ügyeljen 

arra, hogy: 



- A párnák rögzítőelemei "kívül" vannak, és gumioldalak érintkeznek a gyermek testével. 

- Az öveket a párnák belsejébe helyezték. 

Jegyzet! A gyermekbiztonsági ülés a készlet szerves része. A terméket nem szabad ezen összetevők nélkül használni, mivel ez befolyásolhatja a gyermek biztonságát. Csak a 

mellékelt eredeti elemeket használja. 

 

Termék tartóssága: 

A gyermekbiztonsági rendszert úgy tervezték, hogy tulajdonságait kb. 10 évig megőrizze a gyártás dátuma után. A dátum megtalálható a terméken dombornyomott 

piktogramokon - ezek a gyermekbiztonsági rendszer alján vagy az ülés szövete alatt találhatók. 

Példa: a bal oldali piktogram a gyártás napját mutatja. A jobb oldalon található piktogram a gyártás hónapját mutatja (lásd a nyíl). A második piktogram közepében lévő szám a 

gyártás éve. Az ábrákon bemutatott gyártási dátum: 2017.06.10. 

 

Olyan tényezők, mint például hőmérsékleti ingadozások vagy előre nem látható autókárosodások esetén, kérjük, vegye figyelembe a következőket: 

- Ha a járművet hosszú ideig napfénynek tette ki, kérjük, vegye ki a gyermekbiztonsági ülést a kocsiból, vagy takarja le fényes anyaggal, 

- rendszeresen ellenőrizze a készülék műanyag és fém elemeit (sérülések, deformációk és színváltozások) - ha talált, kérjük, ellenőrizze a terméket, vagy cserélje ki, 

- a szövet megváltozása, például a fakulás, használat során normális jelenség, és nem befolyásolja a gyermekbiztonsági rendszer működését. 

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a termék kiemelkedő biztonságot nyújtson, vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat. 

 

- A gyermekbiztonsági rendszer összes elemét rendszeresen ellenőrizni kell a lehetséges hibák szempontjából. A mechanikus alkatrészeknek teljes mértékben 

működőképeseknek kell lenniük. 

- Ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági rendszer nincs-e akadálynak kitéve, például az autóajtó vagy az ülésvezetők között. Ez károsíthatja a gyermekbiztonsági rendszert. 

- Az ülés és az alapja között nem lehet semmi. Ha homok kerül oda, az befolyásolhatja a gyermekbiztonsági rendszer forgási rendszerét. A tartós sérülések elkerülése érdekében 

távolítsa el a szennyeződéseket, mielőtt elkezdené forgatni vagy megdönteni a gyermekbiztonsági rendszert. 

 

Tisztítás és karbantartás 

A tisztítási utasításokat lásd a szövet címkéjén. Ha nem tartja be az irányelveket, a szövet színét megváltoztathatja. A borítást külön kell mosni. Kézmosás max. 30 fokon. A 

szárításhoz ne használja a szárítót. Ne tegye ki a burkolatot napfénynek. A műanyag elemeket meleg vízzel és puha mosószerrel tisztíthatja meg. 

 

Jegyzet! Semmilyen körülmények között ne használjon erős tisztítószereket vagy fehérítőket! 

 

Jegyzet! Az ülést nem szabad szétszedni - ne vegye ki a gyermekbiztonsági rendszerből! A hevedert puha mosószerrel és meleg vízzel le lehet mosni. 

 

 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 

 


