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Használati útmutató 
 
Termék neve: HANNA 

Termék típusa: LEESÉSGÁTLÓ HÍD 

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

Telefonszám +36705863197  www.babylion.hu 

Email: info@babylion.hu 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 

61-248 Poznan 

 

 
 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. 

Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A 

magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen 

alkalmas a mindennapi használatra. Használat előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, 

kérjük, forduljon hozzánk:  

 

Útmutató: 

 

Megjelenés:  

 

Szerelési utasítás: 

1. Csövek összeszerelése és a szövet elhelyezése: 

 

 

 

 

2. Alap 
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3. Az aljzat csatlakoztatása a felső részhez: 

 

 

 

 

Használat: 

Vegye ki a matracot az ágyból. Ezután telepítse a 

Hanna védelmet az ágyra. Húzza meg a rögzítőcsavart 

(lásd a fenti ábrát), majd helyezze vissza a matracot. 

A védelem csökkentése érdekében nyomja meg 

mindkét zár gombot, és hajtsa le a biztonsági korlátot. 

 

 

 

További védelem: 

A kiegészítő védelem alkalmazásához rögzítse a szíjakat. 

A biztonsági övek kétféleképpen telepíthetők: 

1. Csatlakoztassa a biztonsági övet a védőburkolathoz, és a 

csavar segítségével rögzítse a véget az ágy rácsához. Ezután 

húzza meg a szíjat a beállítási funkció segítségével: 

2. Csatlakoztassa az övet a védelemhez, és helyezze a véget a 

matrac és az ágy közé. Ezután húzza meg a szíjat a beállítási 

funkció segítségével: 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Biztonsági gát, amely megvédi gyermekét a kiságyból való leeséstől. A matrac alá helyezve megakadályozza, hogy a gyermek kiessen az ágyból. 

• A termék nem alkalmas felnőttek és fogyatékkal élők számára. 

• A termék 18 hónapos és 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára alkalmas. 

• A gát csak akkor használható, ha a gyermek képes lefeküdni és egyedül felkelni. Csak otthon használható. 

• A korlát összeszerelését, szétszerelését és beállítását csak felnőtt végezheti 

• Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket, amíg az az ágy alja és a matrac között nem megfelelően van rögzítve 

• Figyelmeztetés: A sérülésveszély elkerülése érdekében dobja el az összes védőelemet és műanyag csomagolást  

• Figyelmeztetés: A fulladásveszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy legalább 25 cm-es szabad hely van az ágy széle és a korlát megfelelő széle között. 

• A gát 13 és 20 cm vastagságú, 170 cm és 190 cm hosszú matracok esetén használható. 

• Miután telepítette a korlátot az ágyra, ellenőrizze a korlát biztonságát. 

• Az akadály meghibásodása esetén azonnal abba kell hagynia a használást. 

• Csak a gyártó által szállított alkatrészeket használjon. 

• Az égési sérülések elkerülése érdekében ne tegye a gátat hőforrások közelébe. 

• Ne használjon erős mosószereket a korlát tisztításához 

• Tisztítsa meg nedves ruhával. 

• Tárolja gyermekektől elzárva. 

• Használat előtt olvassa el a használati utasítást. 

• Mindig legyen gyermeke látó távolságban. 

• A készülék helytelen telepítése veszélyes lehet 

• Ne használjon sérült alkatrészeket 

• Az ágyvédő csak háztartási használatra szolgál 

• Ne engedje, hogy gyermeke a korláton játsszon. Ez a termék nem játék! 

 

A kézikönyvben található összes kép csak szemléltető jellegű, és előzetes értesítés nélkül változhat. Minden kézikönyvben szereplő információ előzetes értesítés nélkül 

változhat. 

 

A terméket tesztelték, és megfelel a BS 7972: 2001 + A1: 2009 követelményeinek 


