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Használati útmutató 
 
Termék neve: FLOWER 

Termék típusa: UTAZÓÁGY  

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 megtisztelt bennünket bizalmával és Lionelo-t választotta.  Termékeink a lehető legnagyobb 

gondossággal készülnek, hogy biztosítsák a kényelmet és mindenek előtt a gyermek maximális biztonságát. A magas színvonalú anyagok és 

a modern technikák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy vásárolóinknak egy olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen 

alkalmas a mindennapi használatra. 

Fontos! Tartsa meg ezt a leírást a jövőbeni használatra. 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 

betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.  

FIGYELEM 

FONTOS, A JÖVŐBEN HASZNÁLATRA VONATKOZÓ LEÍRÁS: FIGYELMESEN OLVASSA EL 

• Figyelembe kell venni a nyílt tűz és más erős hőforrások kockázatát, mint pl. Az elektromos tüzek, a gáztüzek stb. 

• Ne használja a kiságyat, ha bármelyik része törött, szakadt vagy hiányzik, és csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja. 

• Ne hagyjon semmit a kiságyban, és ne helyezze a gyermekágyat egy másik termékhez közel, amely megfojthatja gyermekét, pl. huzalok / 

függönyök. 

• Ne használjon több matracot a kiságyban. 

• A kiságy akkor áll készen a használatra, ha a reteszelőszerkezetek be vannak kapcsolva, és gondosan ellenőrizni kell, hogy teljesen 

rögzítette -e, mielőtt az összecsukható kiságyat használná. 

• Az alsó pozíció a legbiztonságosabb. Az alapot mindig ebben a pozícióban használjuk, amint a gyermek önállóan tud ülni. 

• A felső pozíció 8kg-ig használható. Amint a gyermek önállóan tud ülni, a kiságyat az alsó pozícióban használják. 

• Ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyja a gyermekágyban, mindig győződjön meg arról, hogy a mozgatható oldal zárva van. 

• Az eltávolítható segédrácsokat távolítsa el, mielőtt az alsó pozícióba használná a kiságyat. 

• Az összes szerelvényt mindig megfelelően kell meghúzni, és a szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség szerint újra meg 

kell húzni 

• Sérülések elkerülése végett, amint a gyermek ki tud mászni a kiságyból, ne használja tovább. 

• A terméket 0-36 hónapos korig és 15kg-ig használhatják. 

• VIGYÁZAT! Csak a gyári matraccal használja, ne rakjon egy második matracot erre a matracra, mivel fulladást okozhat. 

• A matrac az ágy szerves része. 

 

Pelenkázó figyelmeztetései 

• A gyermekágy legyen bezárva mielőtt a pelenkázót használná. 

• A pelenkázót 12 hónapos korig és 11 kg-ig használhatják. 

• Kiegészítő vagy pótalkatrészt csak a gyártótól rendeljen. 

• Ne használja a pelenkázót, ha a termék sérült vagy hiányos. 

 

Szerelési utasítás 

1. Vegyük ki az utazó babaágyat a zsákból, és lazítsuk meg a tépőzáras pántokat. Helyezze az ágyat a padlóra, és tegye félre a tasakot.  

2. Válassza el egymástól a lábakat. Tartsa a központi zárat. Ellenkező esetben a korlátok nem fognak megfelelő helyen.  

Megjegyzés! Úgy, hogy a kiságy / korlátok oldala megfelelően blokkolva legyen, a padló központi blokkját felfelé kell emelni. A 

bébi sínek nem fognak lezárni, ha a padló nincs nyitva. 

3. Húzza meg az egyes felső sínek középső részét, hogy azok a helyükre kerüljenek. Kezdje a hosszabb síneket, majd a rövidebbeket. 
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4. Nyomja be a középső zárat, amíg a felület teljesen el nem mozdul 

 

Alap összeállítása 

5. Cipzározza fel a felületet majd csatlakoztassa a segédrácsokat a felület alján. A matracot tépőzárral rögzítse a felületen. 

 

Pelenkázó összeállítása 

6. Helyezze be a műanyag fogantyúkat a pelenkázó anyagvezetőjébe és kösse össze. Helyezze a pelenkázó hátsó részét az ágyra, 

majd húzza meg az anyagot, és rögzítse a pelenkázót az ágyhoz műanyag tartókkal. Miután az ágy teteje fel lett szerelve, nyomja 

meg többször felülről, hogy kiküszöbölje a kartondobozban kialakított hegyes formát. 

 

Rendszerező összeállítása 

7. Rakja a kampókat a rendszerezőre és akassza az ágykeretre. 

 

Az utazóágy összecsukása 

1. Távolítsa el az ágynemű-kiegészítőket. Távolítsa el a matracot, a napellenzőt és az összes többi tartozékot. Fogja meg a közepén található 

középső fogantyút, és húzza felfelé. 

2. A felső sínek feloldásához nyomja meg a jelzett gombokat mindkét oldalon. Húzza kissé felfelé, majd nyomja le. Nyissa ki a rövidebb 

oldalakat, majd a hosszabb oldalakat. 

3. Miközben még mindig felemeli a fogantyút, emelje fel a babaágyat és hajtsa le a lábakat. 

4. Csavarja össze az összecsukott ágyat a matraccal, és tépőzáras hevederekkel rögzítse. Tegye a összecsukott ágyat a zsákba. 

 

Karbantartás 

A terméket nedves ruhával törölje át majd hagyja levegőn megszáradni. 

A pelenkázót tisztítsa meleg vízzel és lágy szappannal. Ne használjon marószereket a tisztításhoz. Ne szárítsa mechanikusan, ne vasalja. 

 

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

 

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi követelményének: EN 716-1:2008+A1:2013 and EN 716-

2:2008+A1:2013 

 


