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Használati útmutató 
 
Termék neve: BASTIAAN ONE 

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS 

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

Telefonszám: +36705863197   www.babylion.hu 

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

 

 

 

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 beszerelésére az adott súlycsoport számára. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” és „félig univerzálisnak” 

minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet, olvassa el figyelmesen, mielőtt elkezdi 

használni a terméket. Megfelelő leírást ad a biztonsági ülés rögzítéséről. A helytelen telepítés testi sérülésekhez vagy gyermek halálához vezethet. A gyártó nem vállal 

felelősséget a nem megfelelő használatból és rögzítésből eredő károkért. Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz. Csak akkor alkalmazható, ha a 

jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECG 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok. A termék 

ISOFIX pozícióval rendelkező járművekhez használható (a jármű kézikönyvével összhangban), a gyermekülés és a szerelvény kategóriájától függően. 

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 R44 / 04 szabványnak, mint az 0+ I + II + III súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 0 és 36 kg közötti súlyú gyermekek számára. 

A kézikönyv betartásának elmulasztása balesethez vezethet. A terméket mindig a jelen kézikönyvben leírt módon kell használni és telepíteni. 

Fontos 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a használat előtt és tartsa meg. A kézikönyv segít a biztonsági ülés megfelelő rögzítésében. A nem megfelelő telepítés veszélyeztetheti 

gyermekét. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági ülés helytelen beszereléséből eredő veszélyekért. 

1. Ez a biztonsági ülés az 0- III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 0–36 kg súlyú (kb. 0-tól 11 év közötti) gyermekek számára. 

       0+        Súlycsoport: 0kg – 13kg 

I. Súlycsoport: 9kg – 18kg 

II. Súlycsoport: 15kg – 25kg 

III. Súlycsoport: 22kg – 36kg 

2. A biztonsági ülést olyan járművekhez tudja felszerelni, amelyek az EKG / ENSZ-előírásoknak megfelelően 3-pontos biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az 

ECG/UN 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok. 

3. NE helyezze a biztonsági ülést az utas elülső ülésére, ha az ülés légzsákja aktív. 

4. Minden biztonsági övnek szorosnak kell lennie, a gyermek testéhez kell igazodnia, és nem szabad elcsavarodnia. 

5. Bármely csípő övnek alacsonynak kell lennie, hogy a medencét szorosan tartsa. 

6. Győződjön meg róla, hogy az öv rögzítőelemei megfelelően vannak rögzítve. Vészhelyzet esetén a rögzítők megfelelő rögzítésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen el 

lehet távolítani a gyermeket a biztonsági ülésből. 

7. Ha a baleset során túlterhelésnek van kitéve, a készüléket ki kell cserélni. 

8. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon. 

9. Mindig győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés nincs közvetlen napfénynek kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét. 

10. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésben. 

11. Győződjön meg róla, hogy a poggyász és más tárgyak, ami sérülést okozhat megfelelően vannak rögzítve. 

12. Ne használja a biztonsági ülést a borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem javasolt módon. A borítás a biztonsági ülés szerves része. 

13. A biztonsági ülést csak az autóban lehet használni. 

14. Tilos bármilyen tárgyat elhelyezni a gyermek biztonsági ülésében. 

15. A tartószerkezet kemény elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a rendszeres működés során ne akadjon be a csúszó ülésbe vagy a 

járműajtóba. 

16. Minden utazás előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági ülés megfelelően rögzítve lett. 

17. Utazás alatt a biztonsági zár tökéletesen illeszkedik az üléshez még akkor is ha abban nincs gyermek. 

 

Figyelmeztetés! 

Ne használja az ülést 2 pontos biztonsági rendszerrel. 
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?1 Helyezze a biztonsági ülést előre. Ne helyezze a biztonsági ülést az utas első ülésén, ha az utas légzsák aktív. 

? 2. Ne helyezze a biztonsági ülést az ülésre 2 pontos biztonsági övvel. 

Biztonsági ülés vázlat 

 

Biztonsági övek 

A biztonsági övek rögzítése: 

1. Csatlakoztassa össze az övcsatolókat 

2. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozás megfelelő. 

3. Helyezze be őket a rögzítésbe, megkülönböztető kattintást hall. 

4. Győződjön meg róla, hogy a szíjak megfelelően vannak meghúzva és nem csavart. A 

szíjak feloldásához nyomja meg a piros gombot. 

A biztonsági ülés 5 pontos övének szétszerelése: 

1. Nyomja meg a piros gombot és lazítsa meg a szíjakat. 

2. Távolítsa el a laza öveket a biztonsági ülés hátoldalán található csatlakozókról. 

3. Vegye ki a biztonsági öveket a biztonsági nyíláson keresztül. 

4. Távolítsa el a kartámaszokat. 

5. Tekerje fel a vállszíjakat és helyezze őket a biztonsági ülések nyílásaiba. 

6. Lazítsa meg a nyakszalagot, vegye ki a biztonsági ülés alatt található csatot, és 

távolítsa el a szíjat. Húzza meg a hevedert, és húzza át a lyukat. 

 

A szíjak ismételt összeszereléséhez a fenti műveleteket fordított sorrendben ismételje meg. Győződjön meg arról, hogy a szíjak 

megfelelően vannak behelyezve a csatokba, és nem csavart. 

 

Biztonsági övek feszességének beállítása 

1. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági övek szorosan illeszkednek a gyermek testéhez, és nem 

csavart. 

2. A szíjak meghúzásához húzza felfelé a vállszíjakat, és húzza meg egyszerre a feszítőszalagot. 

3. A szíjak lazításához és hosszának beállításához nyomja meg a gombot a gyermek lábai között 

és húzza ki a vállszalagokat. Győződjön meg róla, hogy a szíjakat húzza, nem a vállpárnákat. 

Biztonsági övek magasságának beállítása 

1. A megfelelő övmagasság növeli a gyermek kényelmét és biztonságát. A magasságot úgy kell 

beállítani, hogy két ujj illeszkedjen a gyermek és az öv közé. 

2. A magasság beállításához. lazítsa meg a szíjakat, és távolítsa el őket a biztonsági ülés hátulján 

lévő csatokból. 

3. Vegye ki a vállszíjakat a biztonsági ülések nyílásain keresztül, és a megfelelő magasságú 

lyukakban legyen. 

4. A szíjakat ismét csatolja össze. 

 

Huzat eltávolítása 

1. Távolítsa el a biztonsági ülés 5 pontját. 

2. Távolítsa el a borítás az alapról és a háttámláról. 

3. Állítsa be a fejtámla felső helyzetét. 

4. Távolítsa el a fedelet. 

 

A fedél ismételt alkalmazásához tegye meg a fent említett intézkedéseket fordított sorrendben. 

 

Megjegyzés: Soha ne használja a biztonsági ülést a borítás nélkül. 

 

Biztonsági ülés dőlésszöge 

A biztonsági ülést három dőlésszögben és fekvő helyzetben lehet elhelyezni. 

 

A biztonsági ülés lejtéséhez húzza meg a biztonsági ülés és a talp közötti fogantyút, és állítsa be a 

helyére. 

A fekvő helyzet beállításához nyomja meg a forgás gombot, fordítsa el a biztonsági ülést 180 ° -kal, 

majd állítsa be a háttámla fekvő helyzetét. 

A második szint 15-36 kg súlyú gyermekeknek megfelelő, míg a harmadik szint 9-18 kg közötti 

gyermekek számára ajánlott. 

 

Biztonsági ülés forgatása 

Mielőtt elfordítaná az ülést, lazítsa meg a felső kötőt 

A biztonsági ülés elforgatásához nyomja meg a forgás gombot és forgassa el a biztonsági ülést. 
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Vigyázat: Az utazás előtt győződjön meg róla,  hogy a biztonsági ülés le van zárva, és önmagában nem tud elfordulni. 

 

 

Fejtámla magassága 

A fejtámlát olyan magasságban kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a vállszíjak a gyermek vállának  magasságában álljanak. 

 

A fejtámla magasságának beállításához húzza a beállító fogantyút a fejtámlával együtt. 

 

Hogyan szereljünk biztonsági ülést az autóba 

 

0+ csoport (legfeljebb 18 kg-ig) 

Ehhez a súlycsoporthoz a biztonsági ülés hátsó helyzetben van, a háttámla vízszintes helyzetével és az autó biztonsági öveivel vagy 

ISOFIX és TOPTETHER rendszerrel rögzítve. 

 

Összeszerelés 5 pontos biztonsági övvel 

1. Húzza meg az biztonsági övet, és vigye a csípő részt a reduktor alatt lévő piros vezetőn. 

2. A biztonsági öv hátoldalán lévő kék vezetőn keresztül vigye át a biztonsági öv vállrészét. 

3. Rögzítse az övet, húzza meg, és győződjön meg róla, hogy nem csavart. 

 

Szerelés ISOFIX rendszerrel 

1. Nyomja meg az ISOFIX gombot a karok kihúzásához. 

2. Helyezze be a karokat az autóban lévő ISOFIX fogantyúkba. Különleges kattanást fog hallani, ami azt jelenti, hogy a rögzítés 

helyes. Mindkét karon a jelzőnek zöldnek kell lennie. 

 

3. Vegye ki a biztonsági ülés felső rögzítőszalagját, és rögzítse a kampót az alábbi három pozíció egyikében. Húzza meg az övet, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van-

e felszerelve. 

 

A felső öv TOPTETHER szerelése 

1. Csatlakoztassa a fejtámlát a rögzítési pontokhoz: 

- A legtöbb autó esetében a hátsó ülést a hátsó kalaptartóra szerelik a hátsó ablakon. 

- A hátsó ülések mögött található csomagtartó padlójára szerelhető. 

- A jármű ülése alá kell rögzíteni az ülést, hogy megtalálják a horgot. 

- A jármű hátsó üléseire szerelhető. 

A felső pánt használata nagyban megnöveli a szorítóerőt, de nem alkalmas minden járműre. (beleértve 

néhány ISOFIX csatlakozóval ellátott járművet), amely felső hevedertartóval rendelkezik. A szerelési 

helyzet a járműtől függően változik. 

Kérjük, olvassa el a kezelési útmutatót az ülés szereléséhez a legoptimálisabb és legmegbízhatóbb módon. 

 

I. csoport (9-18 kg) 

Ehhez a súlycsoporthoz a gyermekülés ISOFIX-szel (plusz a TOPTETHER öv) csak autós övekkel van ellátva. 

Szerelési utasítás 

1. Szerelje össze a gyermekülést az ISOFIX segítségével: 

- Nyomja meg az ISOFiX gombot a karok meghosszabbításához. 

- Helyezze a vállát ISOFIX autós tartóba. Egy gombnyomás hallható, ami a helyes rögzítést jelzi. Mindkét vállon a jelzőnek zöldnek kell 

lennie. 

2. További védelem érdekében szerelje fel a TOPTETHER szíjat a korábbi utasítások szerint 

3. Ezután használjon hárompontos autóöveket: 

- Hajtsa az öv vállrészét a háttámla és a háttámla közé. Helyezze a csípőt a piros vezetőre. 

- Rögzítse az övet 

- Nyomja be az ülést, és húzza meg az autószalagot. 
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Ha ISOFIX nélküli autóba telepíti, hagyja ki az első két pontot. 

 

II. És III. Csoport (15-36 kg) 

A 2. és 3. súlycsoport esetében a biztonsági ülés 5 pontos övét kell szétszerelni. 

1. Hajtsa végre az övet a fejtámasz piros vezetőjével, és a csípő részt az ülés melletti piros vezetőn keresztül. 

2. Rögzítse az övet. 

3. Húzza meg az autóövet 

4. Győződjön meg róla, hogy a vállrész áthalad a gyermek testén, és nem a nyakát. A csípő részét a lehető legkisebb csípőnek 

kell elhelyezni. 

5. Állítsa be a fejtámla magasságának helyes beállítását. 

6. Mindkét karon a jelzőnek zöldnek kell lennie. 

 

Karbantartás és tisztítás 

1. Ellenőrizze rendszeresen a biztonsági ülés sérülését. Bármilyen szabálytalanság esetén azonnal cserélje ki a biztonsági ülést. 

2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve. 

3. A huzatot meleg vízben, szappannal vagy gyenge mosószerrel tisztíthatók. Ne szárítsa meg a borítást a napsütésben. 

4. Tisztítsa meg a csapot, a biztonsági öveket és a műanyag elemeket meleg vízzel. Ne használjon tisztítószert. 

 

 

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

 


