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Információ Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően 

engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az 

„univerzális” gyermekbiztonsági rendszer elfogadására ennek a korosztály számára. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” minősítették, 

mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel.  A termék csak akkor alkalmas beszerelésre, ha a tanúsított járműveket hárompontos 

biztonsági övekkel látják el, amelyek az ENSZ / EGK sz. 16 vagy más egyenértékű szabványoknak megfelel. Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a 

kereskedőhöz. A termék 0+ súlycsoport számára készült (0-13 kg). 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo-t választotta.  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 termék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet a gyermek életére. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel 

kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint a 0+ súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 0 és 13 kg 

közötti súlyú gyermekek számára. A biztonsági ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása 

balesetet okozhat. A gyermek védelme érdekében mindig szerelje fel és használja a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

1. Hogyan kell használni? 

 

FONTOS: Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tippeket, és tárolja a használati útmutatót (például abban a kocsiban, amelyben a tartó rögzítve van), hogy mindig könnyen 

hozzáférhető legyen. Ha ezt a hordozót harmadik félnek átadja, kérjük, csatolja a kézikönyvet. 

A helytelen szerelés veszélyt jelenthet a gyermek egészségére és életére. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen összeszerelésből eredő lehetséges veszélyekért. 

A LO- hordozó használható: 

- Autóban: gyermekbiztonsági ülésként utazás közben, 

- LO- babakocsi: gyermekülésként. 

A termék 0+ súlycsoport számára készült (0-13 kg). 

2. Hogyan kell használni az autóban? 

Tilos a hordozót az első légzsákkal felszerelt üléseknél használni (nem vonatkozik az oldalsó légzsákra). Ütközés esetén az aktív légzsák súlyos sérüléseket vagy akár halált is 

okozhat. Olvassa el a jármű használati útmutatóját a légzsákok helyének meghatározásához! 

Jegyzet! Tilos a terméket kétpontos biztonsági övvel felszerelt ülésre szerelni. Ez súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet. 

- Tilos a terméket hátra vagy oldalra néző ülésekre felszerelni (furgonokban vagy mikrobuszokban gyakori). 

- Ha az autó biztonsági öveinek magassága állítható, állítsa be a legalacsonyabb helyzetet. 

- Mindig rögzítse az autósülést biztonsági övekkel az autóban, akkor is, ha a gyermeket nem szállítják. Ütközés esetén a nem rögzített utasbiztonsági rendszer sérülést okozhat 

az utasok számára. 

- Ne használjon autóbiztonsági öveket az utasbiztonsági rendszer rögzítéséhez. 

 

Jegyzet! Annak érdekében, hogy gyermekének megfelelő védelmet nyújtson, ellenőrizze, hogy a terméket megfelelően szerelte-e össze és a használati utasításnak 

megfelelően használja-e. Az utasbiztonsági rendszer megfelelő használatához kérjük, olvassa el a jármű gyártójának útmutatóját. 

Biztonság az autóban: 

Annak érdekében, hogy magasabb szintű biztonságot nyújthasson magának és az utasoknak az utazás során, ellenőrizze: 

- A behajtható könyök-tartók behajtva vannak (függőleges helyzetben). 

- Minden olyan tárgyat, amely ütközés esetén kárt okozhat az autóban, megfelelően rögzítve vannak. 

- Minden utas rögzítette a biztonsági övet. 

Figyelmeztetések: 

- A gyermekbiztonsági rendszert csak 0-13 kg-ig használható. 

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

elcsússzon. 

- A gyermekbiztonsági rendszert tilos az első ülésekre vagy a légzsákkal felszerelt üléseken használni! Az aktív légzsák ütközés esetén súlyos sérüléseket vagy akár halált is 

okozhatnak. Lásd a jármű kézikönyvét a légzsákok helyének meghatározására! 

-A tartó öveknek szorosnak kell lenniük. A gyermeket tartó biztonsági öveket megfelelően kell méretezni. Az öveknek nem szabad elfordulniuk. 

- Győződjön meg arról, hogy az övszíjak a csípőhöz közel vannak, hogy megfelelően rögzítsék a medencét. 

- Bármilyen baleset vagy ütközés károsíthatja a gyermekülést, még akkor is, ha szabad szemmel nem látja. Ha a terméket erős ütésnek (például ütközésnél) tette ki, ki kell 

cserélni. Ha bármilyen kétsége van, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a gyártóval. 



- Ne módosítsa a hordozót, csak akkor, ha a jóváhagyó testület engedélyt ad rá. Annak érdekében, hogy gyermeke számára maximális biztonságot nyújtson, rögzítse és 

használja a terméket a kézikönyvnek megfelelően. 

- Ennek a hordozónak a műanyag elemei felmelegedhetnek a napfényben, és a gyermek bőrének égését okozhatják. 

- 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. 

- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- A poggyászokat és más hasonló tárgyakat rögzíteni kell úgy, hogy ütközés esetén ne okozzanak sérüléseket. Közúti baleset esetén a nem rögzített tárgyak halálos sérüléseket 

okozhatnak. 

- Ne használja a gyermekbiztonsági rendszert borítás nélkül. Ne használjon másik borítást sem. A szövet elemek a készlet szerves részét képezik, és befolyásolják a gyermek 

biztonságát az utazás során. 

- A fedelet nem szabad cserélni más készletből származó elemre. 

- Tartsa meg a hordozó kézikönyvét. Tárolja abban a kocsiban, amelybe a tartót felszerelte. 

- Kövesse a jármű gyártójának ajánlásait. 

- Ne használja a kézikönyvben megadottaktól eltérő kapcsolattartó pontokat. 

- Ha kétségei vannak a felnőttek számára készült biztonsági csap helyzetével a fő érintkezési pontokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a tartó gyártójával.  

- A LO- gyermekbiztonsági rendszerként használható (gyermekbiztonsági ülés) (0 - 13 kg súlycsoportban), kompatibilis az LO-Amber babakocsival is, amit a mellékelt adatperek 

segítségével rászerelhető a babakocsira. 

3. Vázlat 

 

4. Hogyan állítsa be a terméket? 

 

Hogyan állítsuk be a fogantyút 

A fogantyú három helyzet egyikében állítható: 

A - Stabil - fogantyú a padlón, megakadályozza a termék mozgását. 

B - Hordozható - fogantyú felemelve, lehetséges a hordozás 

C - Tartó az autóban vagy ülés a babakocsin - fogantyú a levegőben 

Nyomja meg egyszerre mindkét fogantyú beállító gombot (M), majd nyomja a fogantyút a kívánt helyzetbe. Engedje el a gombokat. Mozgassa a fogantyút úgy, hogy rögzüljön 

a helyzetében. Ha a rögzítés sikeres, akkor egy jellegzetes "kattanást" fog hallani. 

Ülés bélés 

A betét további támogatást nyújt a gyermek fejének, amikor a hordozóban marad. Amikor a gyermek felnő, eltávolíthatja a bélést, hogy több hely maradjon a hordozóban. 

Hogyan kell beállítani a napernyőt 

A napernyő árnyékolja gyermekét a napfénytől. 

 

Összeszerelése: 

Emelje a tartó fogantyúját C helyzetbe (lásd: A fogantyú beállítása). Ezután emelje fel a napernyőt a kívánt helyzetbe. 

 

Szétszerelése: 

Tolja a napernyőt a kívánt helyzetbe. 

Hogyan kell beállítani az öveket 

 

- Szorosabb / lazább 

Az övek meglazításához nyomja meg a beállítóövet (N) és húzza meg a vállszíjakat (C). Ne húzza az öv védőpárnáját (10. ábra). 

Az övek rögzítéséhez húzza meg a heveder beállító övet (F) (11. ábra). 

- Az övek magassága 

Amikor gyermeke növekszik, megváltoztathatja a vállmagasság magasságát úgy, hogy a gyermeke méretéhez igazodjon. Ehhez húzza le a hevedereket a tartó hátulján levő 

fém csatról (G a 13. ábrán). Húzza át a szíjakat a fenti lyukon (H a 13. ábrán). Ezután ismét rögzítse őket a csatban. 

A vállövet a gyermek vállainak magasságában vagy közvetlenül az alatt kell elhelyezni (13. ábra). 

Összeszerelés / szétszerelés 

 

A szíjak szétszerelése érdekében csatolja ki őket, és amennyire csak lehetséges, húzza ki őket (14. ábra). Ezután szerelje le a szíjakat a tartó hátulján levő fém csatról 

(válltámasz, 13. ábra) és az alját (lágyékszíj). Húzza át a hevedereket a lyukakon és vegye ki őket. 

Az övek összeszereléséhez húzza át az átmenő lyukakon, és húzza át azokat a tartó hátulján és alján. Helyezze a hevedereket a csatra (15. ábra). 

A kész hevedereket nem szabad elcsavarozni vagy összetapadni. 

Hogyan lehet a gyermeket rögzíteni a biztonsági övvel 

 

- Lazítsa meg az öveket - nyomja meg a beállító gombot (N) és húzza meg a vállszíjakat (C). 

- Nyomja meg a csat piros gombját (D) (17. ábra). 

- Tárja szét a szíjakat, és helyezze oldalra. 

- Helyezze a gyermeket a tartóba. 

- Húzza a gyermek kezét keresztül a vállszíjakon (16. ábra). 

- Csatlakoztassa a vállszíjakat (1 a 18. ábrán), majd helyezze be az övcsatba (2. ábra a 18. ábrán). 

Ha az övek megfelelően vannak csatlakoztatva, akkor egy kattanást fog hallani. 

- Húzza meg a övbeállító övet (F) és húzza meg a szíjakat (18. ábra). 



Megjegyzés! Az övek nem lehetnek csavarodva vagy összegabalyodva. Az övek nem lehetnek lazák, illeszkedniük kell a gyermek testéhez, de nem okozhatnak 

kellemetlenséget. A gyermek mellkasának és a biztonsági öveknek elegendő helyet kell biztosítani (két ujj széles). 

Hogyan telepítsünk az autóba 

 

- Állítsa a fogantyú helyzetét C helyzetbe (7. ábra). 

- Helyezze a tartót a jármű hátsó ülésére hátra néző helyzetbe (21. ábra). Ne feledje, hogy tilos a tartót az első légzsákkal felszerelt ülésre felszerelni. 

 

Különleges esetekben megengedett a tartó felszerelése az utas első ülésére, lásd: Hogyan kell használni az autóban. 

 

- Rögzítse az autó biztonsági ülését és helyezze az övet a hordozóra. A rögzítés után húzza át az övszíjat a tartóvezetőn (K), az ábra szerint. 20. 

- Húzza ki és húzza az autó vállszíját a hordozó körül (23. ábra). 

- Az övnek át kell mennie a hátsó vezetőn (O). Az övet nem szabad elfordítani. 

 

Az eljárás befejezése után nyomja a hordozót az ülés háttámlája felé. Húzza meg az autó biztonsági öveit úgy, hogy a hordozó stabil legyen. 

Megjegyzés! Mielőtt elindul, mindig ellenőrizze, hogy az övet átvezet-e a vezetőkön. 

A gyermekbiztonsági rendszert az ülés középső részén kell elhelyezni. Ne helyezze a tartót túl közel a biztonsági öv csatjához (24., 25. ábra). 

Telepítés a babakocsira 

 

A hordozó LO-Amber babakocsira való felszereléséhez csúsztassa az adaptereket a megfelelő résekbe a babakocsin. Ezután állítsa be a hordozó helyzetét úgy, hogy a gyermek 

a szülő felé nézzen, és rögzítse a tartót a keretben lévő adapterekkel. A folyamat akkor sikeres, ha egy kattanást hall. 

Ellenőrizze, hogy a hordozó megfelelően van-e rögzítve, próbálja mozgatni. 

A hordozó és a babakocsi leválasztásához nyomja meg egyszerre mindkét adapterkioldó gombot (A), és vegye ki a terméket. 

Hogyan lehet szétszerelni a napernyőt és a burkolatot 

 

- Napernyő 

 

Állítsa a fogantyú helyzetét C helyzetbe (7. ábra) 

Távolítsa el a napernyőt a tartó házából (26. ábra), majd keresse meg a napellenző rögzítőket a fogantyú alján és csúsztassa le őket (27. ábra). Húzza ki a tartó füleit a 

fogantyúkból a tartó házának oldalán. Húzza ki a napernyőt a tartó házából (26. ábra), majd keresse meg a napernyő árnyékolásának gumi konzoljait, amelyek a fedél 

műanyag füléhez vannak rögzítve. Csúsztassa le a gumi tartókat (27. ábra). Helyezze vissza a burkolat műanyag kampóit. 

- Burkolat 

 

Nyomja meg a csat piros gombját (D), és vegye le a hordozó biztonsági öveit (28. ábra). 

Távolítsa el az öv burkolatait (29. ábra) 

Távolítsa el az ülésbélést (30. ábra). 

Állítsa a fogantyút C helyzetbe (7. ábra). Csúsztassa el mindkét övvezetőt (K) a tartó hátsó része felé mozgatva. Keresse meg a burkolat rögzítőit és vegye le a keretről, ahogy a 

27. ábra mutatja. 

Vegye le az O jelöléssel ellátott kapcsokat, és távolítsa el a burkolatot mindkét oldalról, a 31. ábrán látható nyíl szerint.  

 

Az egyik kezével tartsa a tartót, és húzza a másikkal a burkolatot a 33. ábrán látható nyíl irányába. 

Ha van szabad hely a hordozó fedele és a heveder-beállító öv (F) között, húzza felfelé a burkolatot úgy, hogy az áthaladjon a beállítószalagon (34. ábra). 

Hogyan szereljük össze a burkolatot és a napernyőt 

 

- Burkolat 

 

Helyezze a burkolatot a tartóra. Húzza át a hevedereket az öv védőpárnáján (35. ábra). 

Húzza át a hevedereket a burkolat lyukain (36. ábra). 

Húzza ki a kábelköteg-beállító övet a burkolaton található külön nyíláson keresztül (37. ábra). Simítsa le a burkolatot úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a hordozóhoz. 

Húzza ki és rögzítse a burkolatot a tartó végén, majd csúsztassa a biztonsági övvezetőket (K) a helyükre (38. és 39. ábra). 

Állítsa a fogantyút A helyzetbe (7. ábra). Rögzítse a kapcsot a burkolat mindkét oldalára (40. ábra). 

Állítsa a fogantyút C helyzetbe (7. ábra). 

Csúsztassa a helyére a műanyag burkolat kampóit (27. ábra). 

- Napernyő 

 

Helyezze be a konzolokat a burkolat megfelelő helyére. Helyezze a napernyőt a hordozó házára (41. ábra). Ezután csúsztassa a napernyő árnyékoló gumikampóit a műanyag 

borításra (27. ábra). 

 

Húzza ki a napernyőt és állítsa a kívánt helyzetbe. 

Tisztítás és karbantartás 

 

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg. Ha baleset közben sérült a hordozó, akkor azt ki kell cserélni egy új elemre, még akkor is, ha szabad szemmel nem 

lát semmiféle károkat. Ha nem használja a terméket, tartsa távol napfénytől. A burkolat tisztítás céljából eltávolítható. Kézzel moshatjuk 30 ° C-ig. Ne használjon erős 

tisztítószereket (azaz oldószereket). Az övet, a védő párnákat és a csatokat vízzel és szappannal kell lemosni. 

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

 


