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Használati útmutató 
 
Termék neve: HENNY 

Termék típusa: 2IN1 HINTA ÉS PIHENŐSZÉK 

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 megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. 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. Kérjük, olvassa el ezt a 

kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket. 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. 

Megjegyzés: 

- A hintaszék 12 kg-ig használható. 

- Mielőtt használja a terméket, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve. 

- Mindig használja a biztonsági öveket, hogy gyermekét megóvja attól, hogy gyermeke kiessen a hintából. 

- Ne helyezze egyenetlen felületre. 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Tartsa távol a hintaszéket nyílt lángtól. 

- Ne módosítsa semmilyen részét a hintának, ha gyermeke épp benne van. 

- A hintaszéket felnőttnek kell összeszerelni. 

- Ne engedje, hogy gyermeke a babakocsiban vagy a szállítóban álljon. 

- A sérült alkatrészt ki kell cserélni újra. Ne használja a hintát hibás alkatrészekkel. 

- Csak a gyártó által forgalmazott alkatrészeket lehet használni a lengőszéknél. 

- A termék kicsomagolása után, a dobozt és a védőfóliákat tartsa távol a gyermekektől. 

Összecsukás: 

1. Csatlakoztassa az ülés csöveit. Csúsztassa a csöveket a vezetőkbe, amíg be nem záródnak. A „kattanás” hang megfelelő kapcsolatot jelez. 

Ismételje meg az eljárást a másik oldallal. 

 

 

 

2. Ezután szerelje be az ülést biztosító csövet (lásd az alábbi képet). Helyezze a cső acélrészét (a lemezt) az ülés aljára, és 

csavarokkal húzza meg. Használja a következő csavarokat: 2 - a külső lyukakhoz; 1 - belső lyukakhoz. 

 

 

 

3. A kupakok beszerelése: Helyezze be a bal és jobb kupakot az alapcsőbe, az alábbi képen látható módon. A kupak lyukaknak 

át kell fedniük a csövekben lévő lyukakat. 

 

4. Csatlakoztassa a lengőszék alapjait az összekötő csövekhez. Csúsztassa a csöveket a vezetőkbe, amíg be nem záródnak. A 

„kattanás” hang megfelelő kapcsolatot jelez. 
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5. Kombinálja a csatlakozócsöveket a lengőszerkezettel (figyeljen a csöveken lévő jelölésekre). Csúsztassa a csöveket a 

vezetőkbe, amíg be nem záródnak. A „kattanás” hang megfelelő kapcsolatot jelez. 

 

 

 

6. Kombinálja az ülés támasztócsövet a lengőszerkezettel. Csúsztassa a csöveket a vezetőkbe, amíg be nem záródnak. A 

„kattanás” hang megfelelő kapcsolatot jelez. 

 

 

 

7. Helyezze a kupakot az üléskeretre úgy, hogy a napernyő fogantyújának lyukai illeszkedjenek az üléskeret csapjához. 

 

 

 

 

8. Az ülésben ülő gyermeket a biztonsági hevederrel kell rögzíteni. 

A szíjak hossza a kapcsokkal állítható. 

 

 

 

 

 

9. A lengőszék ülésszöge három különböző pozícióba állítható. Nyomja meg az 

állítógombot (az ülés mögött), és 

válassza ki a kívánt pozíciót. 

Az ülést meg is lehet fordítani. →  

 

10. Lehetőség van az alap összecsukására tárolás céljából. Nyomja meg a lengőszerkezet 

alján lévő gombokat és hajtsa be a keretet. 

 

 

11. A LO-Henny hintaszéket kétféle módon lehet bekapcsolni: 

a) mellékelt tápegységgel 

b) 4 db D + R20 1.5V-os akkumulátorral. 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: 

- Ne töltsön nem tölthető elemet. 

- A tölthető elem csak felnőtt által tölthető. 

- A töltés előtt az újratölthető elemeket ki kell venni a készülék elemtartójából. 

- Ne csatlakoztassa a tápegységet, ha az akkumulátorok telepítve vannak az egységben. 

- Ne használjon egyszerre használt és új elemet. 

- Ne használjon egyszerre más típusú elemeket. 

- Ne használjon egyszerre tölthető és nem tölthető elemet. 

- Mindig győzödjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve a polaritásuknak megfelelően. 

- A lemerült elemet el kell távolítani a termékből. 

- Csak az eredeti tápegységet használja (a termékhez mellékelve). 

- Az elemeket és a tápegységet tartsa távol a gyerekektől. 

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemeket és húzza ki az áramellátást. 
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Vezérlő pult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztítás és karbantartás 

• Ne mossa ki gépben. 

• Ne használjon fehérítőt a készülék tisztításához. 

• A szövetrészeket csak kézzel lehet mosni (legfeljebb 30 ° C-on). 

• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásról. 

• A keret nedves ruhával tisztítható. 

A terméket tesztelték és megfelel az EN 16232:2013 szabványnak. 

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


