
Használati útmutató 
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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 beszerelésére. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” és „félig univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi 

minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. 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/ECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok. 

Információk az ISOFIX rendszerről: 

 

1. Ez az ISOFIX GYERMEK BIZTONSÁGI RENDSZER. Megkapta a jóváhagyási tanúsítványt a 1083/2004 / EK rendeletnek megfelelően. A 44.04. számú előírásnak megfelelően az 

ISOFIX rendszerrel felszerelt járművekben történő általános használatra. 

2. Olyan járműveknél alkalmas, amelyek ISOFIX helyzetük jóváhagyott helyzetben vannak (a jármű használati útmutatójának megfelelően), a gyermekbiztonsági üléstől és a 

rögzítési kategóriáktól függően. 

3. Súlycsoport és ISOFIX méretosztály, amelyhez a készüléket meghatározták:  

B1 az I. csoporthoz (9-18 kg) előre néző helyzetben. 

II., III. Csoportok esetén - "félig univerzális" kategória 

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert "félig univerzális" osztályba sorolták, és az alábbi járművek üléseire való felszerelésre alkalmas: 

Autó Első Hátsó 

Model Külső / központi 

Nem / nem 

Külső / központi 

Igen / nem 

Ez a készülék alkalmas lehet az autó más típusainak üléseire történő felszerelésre is. Kétségek esetén forduljon az eszköz gyártójához vagy forgalmazójához. 

Bevezetés: 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: info@babylion.hu  

Fontos! Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót. A leírás segít összeszerelni a biztonsági ülést megfelelően. A rossz összeszerelés veszélyt jelenthet gyermeke 

egészségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rosszul összeszerelt termékért. Ez a biztonsági ülés a 0, 0+, I, II és III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 0–36 kg súlyú 

gyermekek számára. 

- Hátrafele néző helyzetben ne használja az gyermekülést légzsákkal felszerelt ülésen. 

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

közben elcsússzon. 

- A gyermekbiztonsági öveknek jól illeszkedniük kell a gyermek testéhez. A szíjakat ne legyenek megcsavarodva. 

- Ellenőrizze, hogy a csípőszíjak a csípőhöz közel vannak-e, hogy megvédjék a medencét. 

- Ha a készüléket a baleset során túlterhelődött, kérjük, cserélje ki. 

- Ne végezzen változtatásokat az ülésen a hatóság jóváhagyása nélkül. A gyermek maximális biztonságának biztosítása érdekében a felszerelést a kézikönyvben 

szereplő utasításoknak megfelelően kell beszerelni és használni. 

- Védje gyermekét és autósülését a napfénytől (például egy fényes ruhadarabbal). Ha az ülést nem takarja le, próbálja nem kitenni a napsütésnek. Máskülönben az 

ülés túl forró lehet a gyermek bőrének. 

- Soha ne hagyja gyermekét egyedül a járműben. 

- A poggyászokat és más hasonló tárgyakat a gépkocsiban úgy kell rögzíteni, hogy az ütközés esetén ne okozzanak sérülést. Autóbalesetben halálos sérüléseket 

okozhatnak. 

- Az ülést nem szabad borítás nélkül használni. Ez a készlet szerves része, és befolyásolja az utasbiztonsági rendszert és annak biztonságát a gyermeke számára. 

- Tartsa meg a gyermekülési kézikönyvet. Tartsa abban a kocsiban, amelybe az ülést felszerelte. 

- Tilos más, a kézikönyvben meghatározottaktól eltérő, csatlakozási pontokat használni. 

- Ha kétségei vannak a biztonsági öv csatjának a fő érintkezési pontjaival kapcsolatban, keresse fel a gyermekbiztonsági rendszer gyártóját. 

- Ha ISOFIX-el szerel, akkor kérjük, olvassa el a gyártó jármű kézikönyvét. 

- Amennyiben gyermeke még nem éri el a 9 kg-ot, kérjük hátrafele néző helyzete használja a gyermekülést. 

Biztonság az autóban: 

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

- A könyöktámasz be van hajtva (függőleges helyzet)  

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

- Minden utas rögzítette a biztonsági övet. 

- Ne szerelje a biztonsági ülést két pontos biztonsági üléssel felszerelt ülésre  

 

Lásd: 1. ábra 

Felszerelés erre a helyre lehetséges 

Felszerelés erre a helyre tilos 
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A – Vállöv 

B – Csípő öv 

C – ISOFIX markolatok (szükséges, ha övekkel és ISOFIX rendszerrel szerelik össze a gyermekülést) 

 

Lásd: 2. ábra 

Felszerelés erre a helyre lehetséges 

Felszerelés erre a helyre tilos 

Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha a légzsák inaktív. 

Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha az ülés 3 pontos biztonsági övvel van felszerelve. 

 

Leírás (3. és 4. ábra) 

A. Vállszíjak vezetője 

B. Üléshuzat 

C. Övvédő párna 

D. Vállöv 

E. csat 

F. Kioldó gomb 

G. Övcsat 

H. Comb párna 

I. A szíj feszességének beállító gombja 

J. Szíj feszességének beállítója 

K. Ülés bélése 

L. Támasztó láb kijelzője 

M. 360°-ban forgatható alap 

N. Alap 

O. Ülés dönthetőségének fogantyúja 

P. Csípő öv vezetője 

Q. Fejtámla 

R. Fejtámla magasságának beállítója 

S. Vállöv vezetők 

T. Felső öv csatlakozó 

U. Manuális zár 

V. ISOFIX kar 

W. Támasztó láb 

X. ISOFIX gomb 

Y. Támasztó láb beállító gombja 

Z. ISOFIX hüvelyek 

 

Hogyan állítsuk be: 

 

A gyermekbiztonsági övek rögzítése 

Az övek rögzítése a gyermekbiztonsági ülésen (5. ábra): 

1. Csatlakoztassa az öv csatját. 

2. Helyezze be őket a rögzítőbe (G), hallani fog egy jellegzetes kattanást. 

3. Ellenőrizze, hogy a szíjak megfelelően vannak-e meghúzva és nincsenek megcsavarodva. 

A gyermekbiztonsági ülés ötpontos biztonsági öveinek kioldása: nyomja meg a csat piros gombját (F) és lazítsa meg az öveket. 

A gyermekbiztonsági övek hosszának beállítása: 

1. A szíjak meghúzásához húzza meg a feszesség-beállító hevedert (J) (6. ábra)  

2. A szíjak lazításához nyomja meg a beállító gombot (D), és húzza meg az öveket (7. ábra). 

 

Megjegyzés! Ügyeljen arra, hogy a gyermekbiztonsági övek szorosan illeszkedjenek a gyermek testéhez és ne legyenek megcsavarodva. Ügyeljen arra, hogy a csípőszíjak 

megfelelően rögzítsék a gyermek medencéjét. Az öveknek szorosnak kell lenniük a gyermek testéhez viszonyítva, de ne legyenek túl szorosak ahhoz, hogy kellemetlenséget 

okozhassanak. 

A gyermekbiztonsági övek szétszerelése 

1. Nyissa ki a kézi zárat (U). 

2. Húzza ki a fém övcsatlakozót (T) a műanyag rögzítőből, majd vegye ki a hevedereket (8. ábra). 

3. Lazítsa meg a szíjakat, amennyire csak lehetséges (lásd: „A gyermekbiztonsági övek hosszának beállítása” fejezetnél). 

4. Csúsztassa le az öveket az alsó övcsatlakozóról (lásd: 9. ábra). 

5. Távolítsa el a biztonsági öveket a gyermekülésről. Zárja be a kézi zárat. 

Szerelje össze a szíjakat fordított sorrendben. 

Hogyan kell tárolni a csatot  

1. Vegye ki a csatot a gyermekülésből, a rögzített "nyelv" mellől.  

2. A csat elrejtéséhez nyissa ki a gyermekbiztonsági ülés hátulján található fedelet. Helyezze a csatot a tartóba (lásd: 18. ábra) 

 

Fejtámla magasságának beállítása 

1. Annyira lazítsa meg a vállszíjakat amennyire csak tudja. 

2. A fejtámla magasságának beállításához fogja és húzza meg a beállító kart (R). 

3. Válassza ki a megfelelő magasságot (lásd 12. ábra) 

Megjegyzés! A vállmagasság integrálva van a fejtámla magasságához. A megfelelően beállított fejtámla optimális védelmet nyújt gyermekének a gyermekülésben: 

A fejtámla magasságát úgy kell beállítani, hogy az övek a gyermek karmagasságában legyenek. Az övek nem lehetnek túl magasak (a füleknél vagy magasabban) vagy túl 

alacsonyan (a gyermek háta mögött) (Lásd: 11. ábra) 

1 - túl alacsony 



2 - túl magas 

3 - a fejtámla megfelelő magassága 

Hogyan lehet forgatni az ülést: 

1. A gyermek kényelmes kivétele vagy a gyermekbiztonsági ülésben való kényelmes elhelyezése: 

- Húzza ki a forgató gombot (M) 

- Forgassa az ülést irányba (360°) 

- Amikor egy kattanást hall, azt jelenti, hogy a gyermekbiztonsági ülést a kívánt módon rögzítették. Ezután biztos lehet, hogy a termék biztonságos (13. ábra). 

Megjegyzés! Győződjön meg arról, hogy az alap forgatógombja a helyén van rögzítve a gyermekbiztonsági ülés irányának megváltoztatása után. 

 

2. A gyermekülés pontos helyzete a menetirányhoz és az alkalmazható csoportokhoz képest: 

a) hátra néző helyzet – 0, 0+, I (0-18kg) (lásd 14.ábra) 

b) előre néző helyzet – I, II, II csoportok (9-36kg) (lásd 15. ábra) 

 

Hogyan lehet dönteni a gyermekülést: 

A gyermekbiztonsági ülés megdöntéséhez fogja meg az ülés és az aljzat között található fogantyút (O), és állítsa be a kívánt dőlés szöget (16. ábra). 

A gyermekbiztonsági ülés öt dőlésszöge választható: 

0, 0+, I csoport (0-18kg) I. csoport II és III csoport 

5-ös pozíció 1 – 4 pozíció 1-es pozíció 

5ös pozícióba állítás: 

- Nyomja meg a forgató gombot (M), forgassa az ülést hátra néző helyzetbe. 

- Nyomja meg a dőlésszög beállító kart (O) és állítsa be a 5-ös pozíció. Ez egy félig fekvő helyzet, amit a kisgyermekeknek szántak – 0,0+, I csoportoknak (0-18kg). 

Lásd 16 és 17. ábra. 

- Az I. csoportba tartozó gyermekek (9-18 kg) lehetnek előre- vagy hátrafelé néző helyzetben. Ezeknek a gyermekeknek az ülés dőlésszögének megfelelő helyzete az 

1–5-ös pozíció (1–4 előrefelé néző helyzetben, 5 hátsó helyzetben). Lásd: ábra 17.  

- A II., III. Csoportba tartozó gyermekek (15-36 kg) csak az 1. pozícióban lehetnek előrefelé néző helyzetben. 

Ülésbélés 

Az üléshuzat csecsemők számára készült, növeli a kényelmüket és kiegészítő támaszként szolgál (lásd: 19. ábra). Ha a gyermeknek nagyobb helyre van szüksége a 

gyermekbiztonsági ülésben, vegye ki az ülés bélését. 

Hogyan lehet eltávolítani a burkolatot: 

1. Távolítsa el a gyermekbiztonsági ülés ötpontos biztonsági övét (lásd:8. és 9. ábra). 

2. Emelje a fejtámlát olyan magasra amennyire csak tudja. 

3. Távolítsa el a burkolatot az aljáról, a háttámláról, majd a fejtámláról. 

A fedél visszahelyezéséhez hajtsa végre a fent említett műveleteket fordított sorrendben. 

Hogyan kell összeszerelni: 

 

Autós biztonsági övekkel 

1. Hátra néző helyzetben, biztonsági övekkel rögzítve (0+, 0-13 kg csoport). 

- Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autóülésre. 

- Forgassa az ülést hátra néző helyzetbe, ehhez nyomja meg a forgató gombot (M) (lásd 13. ábra) 

- Nyomja meg a támasztó láb beállító gombot (Y), ezután állítsa be a lábat, úgy hogy leérjen a gépjármű aljáig (a kijelző zöld jelzést fog mutatni ha kellően hosszú). 

- Húzza meg az autós ülést. 

- Vezesse végig a vállöveket (D) a vállöv vezetőkön keresztül (A) – kékkel jelölve. 

- Vezesse végig a csípőöveket a csípő öv vezetőkön keresztül (P) – kékkel jelölve. 

- Nyomja a gyermekülést az autóüléshez amennyire csak tudja. Húzza meg az autó biztonsági övét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően tartják-e a 

gyermekbiztonsági ülést. Ezután húzza meg a vállövet az öv egyéb részeinek meghúzásához. Győződjön meg arról, hogy az övek nincsenek elcsavarodva, és tartsa megfelelően 

a gyermekbiztonsági ülést. 

- Helyezze gyermekét a gyermekülésbe és csatolja be a termék biztonsági övével (lásd 20. ábra) 

 

Információ: 

- A 0+ csoportba tartozó gyermekek számára a gyermekülést csak hátrafele lehet rögzíteni, és a dőlésszögnek a lehető legnagyobbnak kell lennie (5ös Helyzet). 

Győződjön meg arról, hogy a gyermekülés megfelelően van-e beszerelve, használat előtt próbálja meg mozgatni.  

- Ügyeljen arra, hogy az autó biztonsági öve ne legyen elcsavarodva!  

- Ellenőrizze, hogy az övek megfelelően vannak-e rögzítve. A rögzítés után hallania kell egy jellegzetes "kattanást" (lásd: 20. ábra).  

- Ne szerelje a gyermekbiztonsági ülést az első ülésre, ha a légzsák aktív. 

 

 

2. Előre néző helyzet, az autónak a biztonsági övével rögzítve (I. csoport 9-18 kg) 

- Helyezze a gyermekbiztonsági ülést előre néző helyzetbe. 

- Forgassa az ülést előre néző helyzetbe, ehhez nyomja meg a forgató gombot (M) (lásd 13. ábra) 

- Nyomja meg a támasztó láb beállító gombot (Y), ezután állítsa be a lábat, úgy, hogy leérjen a gépjármű aljáig (a kijelző zöld jelzést fog mutatni, ha kellően hosszú). 

- Húzza meg az autós ülést. 

- Vezesse végig a vállöveket (D) a vállöv vezetőkön keresztül (A) – kékkel jelölve. 

- Vezesse végig a csípőöveket a csípő öv vezetőkön keresztül (P) – kékkel jelölve. 

- Nyomja a gyermekülést az autóüléshez amennyire csak tudja. Húzza meg az autó biztonsági övét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően tartják-e a 

gyermekbiztonsági ülést. Ezután húzza meg a vállövet az öv egyéb részeinek meghúzásához. Győződjön meg arról, hogy az övek nincsenek elcsavarodva, és tartsa megfelelően 

a gyermekbiztonsági ülést. 

- Helyezze gyermekét a gyermekülésbe és csatolja be a termék biztonsági övével (lásd 20. ábra) 

 

3. Előre néző helyzet, az autónak a biztonsági övével rögzítve (II, III. csoport 15-36 kg) 

- Szerelje szét az 5 pontos gyermekbiztonsági öveket (lásd: 8 és 9. ábra) 

- Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autóülésre. 

- Forgassa az ülést előre néző helyzetbe, ehhez nyomja meg a forgató gombot (M) (lásd 13. ábra) 

- Nyomja meg a támasztó láb beállító gombot (Y), ezután állítsa be a lábat, úgy, hogy leérjen a gépjármű aljáig (a kijelző zöld jelzést fog mutatni, ha kellően hosszú). 

- Húzza meg az autó biztonsági öveit. 

- Vezesse végig a vállöveket (D) a fejtámlán (A) – pirossal jelölve. 



- Nyomja a gyermekülést az autóüléshez amennyire csak tudja.  

- Vezesse az öveket a csípő öv vezetőkön keresztül (P) – pirossal jelölve. 

 

Információ: 

- Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv átmegy-e a vállán, és megfelelő távolságban van-e a nyak és a váll között - az A és B jelzés (lásd: 22. ábra).  

- Az övek rögzítése után jellegzetes "kattanást" hall.  

- Próbálja meg mozgatni a gyermekbiztonsági ülést, hogy ellenőrizze annak stabilitását. 

 

B. Az ISOFIX segítségével 

4. Hátra néző helyzetben, biztonsági övekkel rögzítve (0, 0-18 kg csoport). 

- Ha szükséges, helyezzen ISOFIX hüvelyeket (Z) az autó ISOFIX csatlakozóiba.  

- Megkönnyítik a termék ISOFIX rögzítőinek rögzítését, ha az autós csatlakozók nehezen hozzáférhetők. 

- Forgassa az ülést hátra néző helyzetbe, ehhez nyomja meg a forgató gombot (M) (lásd 13. ábra) 

- Nyomja meg az ISOFIX gombot (X) mindkét ISOFIX kar (V) kinyújtásához. Ezután két kézzel fogja meg az ülést, csúsztasson két ISOFIX kart az autóülésben található 

rögzítőkbe, amíg a karok (V) beakadnak, ezután egy jellegzetes "kattanást" hallani. 

- Nyomja a gyermekülést az autóüléshez amennyire csak tudja. 

- Az ISOFIX gomb (X) zöld jelzőjének mindkét oldalon láthatónak kell lennie; akkor biztos lehet benne, hogy az ülést megfelelően rögzítették. 

- Nyomja meg a támasztó láb beállító gombot (Y), ezután állítsa be a lábat, úgy, hogy leérjen a gépjármű aljáig (a kijelző zöld jelzést fog mutatni, ha kellően hosszú). 

- Helyezze gyermekét a gyermekülésbe és csatolja be a termék biztonsági övével (lásd 26. ábra) 

 

5. Előre néző helyzet, az autónak a biztonsági övével rögzítve (I. csoport 9-18 kg) 

- Ha szükséges, helyezzen ISOFIX hüvelyeket (Z) az autó ISOFIX csatlakozóiba.  

- Megkönnyítik a termék ISOFIX rögzítőinek rögzítését, ha az autós csatlakozók nehezen hozzáférhetők. 

- Forgassa az ülést előre néző helyzetbe, ehhez nyomja meg a forgató gombot (M) (lásd 13. ábra) 

- Nyomja meg az ISOFIX gombot (X) mindkét ISOFIX kar (V) kinyújtásához. Ezután két kézzel fogja meg az ülést, csúsztasson két ISOFIX kart az autóülésben található 

rögzítőkbe, amíg a karok (V) beakadnak, ezután egy jellegzetes "kattanást" hallani. 

- Nyomja a gyermekülést az autóüléshez amennyire csak tudja. 

- Az ISOFIX gomb (X) zöld jelzőjének mindkét oldalon láthatónak kell lennie; akkor biztos lehet benne, hogy az ülést megfelelően rögzítették. 

- Nyomja meg a támasztó láb beállító gombot (Y), ezután állítsa be a lábat, úgy, hogy leérjen a gépjármű aljáig (a kijelző zöld jelzést fog mutatni, ha kellően hosszú). 

- Helyezze gyermekét a gyermekülésbe és csatolja be a termék biztonsági övével (lásd 27. ábra) 

 

6. Előre néző helyzet, az autónak a biztonsági övével rögzítve (II, III. csoport 15-36 kg) 

- Szerelje szét az 5 pontos gyermekbiztonsági öveket (lásd: 8 és 9. ábra) 

- Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autóülésre. 

- Forgassa az ülést előre néző helyzetbe, ehhez nyomja meg a forgató gombot (M) (lásd 13. ábra) 

- Ha szükséges, helyezzen ISOFIX hüvelyeket (Z) az autó ISOFIX csatlakozóiba.  

- Megkönnyítik a termék ISOFIX rögzítőinek rögzítését, ha az autós csatlakozók nehezen hozzáférhetők. 

- Forgassa az ülést hátra néző helyzetbe, ehhez nyomja meg a forgató gombot (M) (lásd 13. ábra) 

- Nyomja meg az ISOFIX gombot (X) mindkét ISOFIX kar (V) kinyújtásához. Ezután két kézzel fogja meg az ülést, csúsztasson két ISOFIX kart az autóülésben található 

rögzítőkbe, amíg a karok (V) beakadnak, ezután egy jellegzetes "kattanást" hallani. 

- Nyomja a gyermekülést az autóüléshez amennyire csak tudja. 

- Az ISOFIX gomb (X) zöld jelzőjének mindkét oldalon láthatónak kell lennie; akkor biztos lehet benne, hogy az ülést megfelelően rögzítették. 

- Nyomja meg a támasztó láb beállító gombot (Y), ezután állítsa be a lábat, úgy, hogy leérjen a gépjármű aljáig (a kijelző zöld jelzést fog mutatni, ha kellően hosszú). 

- Helyezze gyermekét a gyermekülésbe. 

- Húzza meg az autó biztonsági öveit. 

- Vezesse végig a vállöveket (D) a fejtámlán (A) – pirossal jelölve. 

- Vezesse az öveket a csípő öv vezetőkön keresztül (P) – pirossal jelölve. 

- Vezesse mindkét övet a csípő öv vezetőkön keresztül (pirossal jelölve) és csatolja be. 

- Csatolja be az autó biztonsági öveit (lásd. 6. ábra). Ellenőrizze, hogy a biztonsági ülés megfelelően be lett szerelve (lásd 25. ábra). 

 

Információ: 

- Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv átmegy-e a vállán, és megfelelő távolságban van-e a nyak és a váll között - az A és B jelzés (lásd: 22. ábra).  

- Az övek rögzítése után jellegzetes "kattanást" hall.  

- Húzza meg az öveket az utasításoknak megfelelően (lásd 25. ábra) 

- Próbálja meg mozgatni a gyermekbiztonsági ülést, hogy ellenőrizze annak stabilitását. 

 

Tisztítás és karbantartás:  

- Rendszeresen ellenőrizze az ülés sérüléseit és kopását.  

- Ha sérült alkatrészeket talál, cserélje ki az ülést.  

- Tartsa tisztán a gyermekülést, hogy meghosszabbítsa a termék életét.  

- Ne tegye ki az ülést sokáig napfénynek.  

- Mossa le az ülőszövetet meleg vízzel, használjon szappant vagy gyenge tisztítószert.  

- Mosás után ne hagyja, hogy az ülés a napon száradjon. 

 

A csat tisztítása:  

- Élelmiszerek, italok vagy egyéb szennyező anyagok felhalmozódhatnak a csat belsejében, és meghibásodást okozhatnak.  

- Mossa le meleg vízben.  

- Mosás után ellenőrizze, hogy a csat jellegzetes "kattanást" bocsát ki; így biztos lehet benne, hogy a csat megfelelően működik. 

 

Az öv és az alap tisztítása:  

Használjon szivacsot, mossa le szappannal és meleg vízzel - ne használjon más tisztítószert. 

 

Tárolás:  

Tárolja biztonságos és száraz helyen, hőtől és napfénytől távol. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre. 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől. A termék 44.04. számú előírásnak megfelel. 

 


