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Használati útmutató 
 
Termék neve: HUGO  

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS 

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

Telefonszám: +36705863197  info@babylion.hu www.babylion.hu  

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

 Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

 Információ 
A gyermekeknek szánt tartóeszközt „univerzális” eszközként sorolták be. Meghatalmazott tanúsítványt kapott az 1. sz. 

44, módosítások a 04-es sorozatban, általánosan használt járművekben és alkalmas a legtöbb autósülésre.  

A készülék megfelelően telepíthető, ha a gépjárműgyártó a jármű kézikönyvében meghatározza, hogy a jármű alkalmas 

arra, hogy ezt a súlycsoportú ülést be tudja szerelni.  

Ez a gyermekbiztonsági ülés „általános célú” eszközként lett kategorizálva, mivel az előző projektekben 

alkalmazottaknál szigorúbb követelményeknek felelt meg.  

Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet megfelelő állapotban, és gondosan olvassa el a termék használata előtt. A kézikönyv 

ismerteti a biztonsági ülés megfelelő rögzítését. A helytelenül rögzített készülék testi sérülésekhez vagy halálhoz 

vezethet. A gyártó nem tehető felelőssé a nem megfelelő használatból és rögzítésből eredő károkért.  

Ha kétségei merülnek fel, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz.  

A termék 3 pontos biztonsági övekkel felszerelt járművekhez készült, amelyek az UN / EKG. 16 előírásoknak 

megfelelő jóváhagyási bizonyítványt kapott vagy más egyenértékű szabvánnyal megegyező. 

A termék a gyermekbiztonsági ülés kategóriájától és a rögzítéstől függően az ISOFIX pozícióknak megfelelő járművekhez 

alkalmas (a gépjármű kézikönyvének megfelelően). 

Bevezetés 

Kedves Vásárlónk!  

Köszönjük, hogy megbízott bennünk és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.  

Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal készítik, hogy kényelmes utazásokat és 

mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A kiváló minőségű anyagok és a modern technológiák 

megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználók számára a mindennapi használatra alkalmas terméket 

biztosítsuk.  

Mielőtt ezt az ülést használná, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly 

veszélyt jelenthet gyermeke életére.  

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk: 

pomoctechniczna@lionelo.com 

A termék engedélyezett az ECE R44 / 004 által a II + III. csoport (15-36 kg) súlycsoporthoz. A kézikönyv betartásának 

elmulasztása balesethez vezethet. A terméket mindig a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelően kell használni és 

felszerelni. 

Fontos 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket, és tartsa meg azt későbbi felhasználásra. A 

kézikönyv segíti Önt a biztonsági ülés helyes használatára. A nem megfelelő használat veszélyt jelenthet gyermeke 

számára. A gyártó nem tehető felelőssé a nem megfelelő szerelésből eredő potenciális veszélyért. 

mailto:info@babylion.hu
http://www.babylion.hu/
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1. Ez a biztonsági ülés II-III súlycsoportokra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy 15–36 kg súlyú (4-11 éves) gyermekeknél 

használható. 

II súlycsoport: 15 kg-25kg 

III súlycsoport: 22 kg-36 kg 

2. A biztonsági ülés olyan 3-pontos biztonsági övekkel felszerelt járművekhez van tervezve, amelyekre érvényes a 3. 

sz. 15 EKG / ENSZ  szabvány vagy más egyenértékű szabvány. 

3. Helyezze a biztonsági ülést előre néző helyzetbe. Ne helyezze a biztonsági ülést az első utasülésre, ha a légzsák 

aktív. 

4. A biztonsági ülést rögzítő öveknek feszesnek kell lenniük, a gyermek testéhez kell igazodniuk, és nem szabad 

megcsavarodniuk. 

5. Minden csípőpántot alacsonyan kell elhelyezni, hogy a gyermek medencéjét szilárdan tartsa. 

6. Állítsa be a csatokat megfelelően és biztonságosan. Vészhelyzet esetén a csatok megfelelő felszerelésének 

köszönhetően a gyermeket könnyen ki lehet venni az ülésből. 

7. Kérjük, cserélje ki a készüléket, ha baleset során jelentős terhelésnek volt kitéve. 

8. Ne módosítsa az ülést semmilyen módon. 

9. Kerülje az olyan helyzeteket, ahol a biztonsági ülés közvetlen napsugárzásnak van kitéve. Ellenkező esetben túl 

magas hőmérsékletet keletkezhet, és gyakorlatilag meggyullad a gyermek. 

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 borítást más, a gyártó által nem ajánlott 

módon. A borítás a gyermek biztonsági ülésének szerves részét képezi. 

13. A biztonsági ülés csak az autóban használható. 

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 csúszóülésbe vagy a járműajtóba. 

16. Minden utazás előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülést megfelelően rögzítették. 

17. Vezetés közben a biztonsági ülést a biztonsági öv segítségével szilárdan rögzíteni kell a járműüléshez, még 

akkor is, ha nincs benne a gyermek. 

VIGYÁZAT! 

Soha ne használja a biztonsági ülést 2 pontos biztonsági 

övvel. 

A háttámla rögzítése 

1. Helyezze a háttámlát vízszintesen az ülés mögé, tegye a 

csuklópántot az üléscsatlakozóra (A) . 

2. Hajtsa ki a háttámlát úgy, hogy a csukló beilleszkedjen az 

üléscsatlakozóba (B) . 

3. Hajtsa ki teljesen a háttámlát (C). 

MEGJEGYZÉS: A háttámla összeállításakor ügyeljen arra, hogy 

a háttámla és az ülés között nincs semmi. Nézze meg az ujjait 

szerelés közben. 

A fejtámla beállítása 

MEGJEGYZÉS: Ne használja a biztonsági ülést, ha az nincs 

rögzítve az autóban. A szerelés befejezése után helyezze a 

gyermeket a biztonsági ülésbe. 

A megfelelően rögzített fejtámasznak köszönhetően a 

biztonsági öv helyesen van elhelyezve, és gyermeke 

kényelmesen és biztonságosan védve van. A fejtámla 

tizenegy pozícióban állítható. A fejtámla magasságát úgy kell 

beállítani, hogy két ujj még beférjen a gyermek karjai és 

fejtámla közé (D). 
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A fejtámla magasságának beállítása (E):  

1. Fogja meg a fejtámla mögötti fogantyút, és óvatosan húzza fel.  

2. Állítsa be a megfelelő fejtámla magasságát. Amikor kioldja a fogantyút, a fejtámasz a 3. pozícióban fog 

lezárni.  

3. Helyezze a biztonsági ülést az autóba. 

4. Ellenőrizze a fejtámlát a megfelelő magasságban, amikor a gyermek a biztonsági ülésben van. Ha a magasság 

rossz, ismételje meg az eljárást. 

Hogyan szereljük fel a biztonsági ülést 

 

Lehetőség van az ülés használatára az idősebb gyermekek számára. 

A háttámla szétszereléséhez tegye le a háttámlát, és húzza felfelé, 

hogy leválassza az ülésről (F). 

Beszerelés biztonsági övvel 

1. A biztonsági övek rögzítés 

Helyezze a biztonsági 

ülést az autósülésre. 

Győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés háttámlája 

szorosan illeszkedik az ülés háttámlájához (G). 

-Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe. 

-Húzza meg a biztonsági övet, a gyermek előtt rögzítse (H). 

2. A biztonsági öv elhelyezése a biztonsági ülésfogantyúba 

• A biztonsági öv rögzítő oldaláról - vigye a csatolható részt a pirossal jelölt módon a könyök alsó részéhez (I, L). 

• A karrészt a könyök pihenő része fölé kell vezetni. 

• A másik oldalon - a csípőrészt a könyök alsó részén a pirossal jelölt módon vigye keresztül (J). 

• Ne feledje, hogy a biztonsági öv csípő részét a lehető legalacsonyabbra kell állítani. 

• A biztonsági öv karrészét a fejtámlán lévő piros fogantyún át kell vinni (K). 

• Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv karrésze a kulcscsontnál húzódik keresztül a nyak helyett. 
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Beszerelés ISOFIX rendszerrel 

1. Nyomja meg az ISOFIX rögzítő kar gombját és 

húzza ki, ameddig csak lehet. 

2. Csúsztassa be a biztonsági ülést az autó ISOFIX 

rögzítőjébe, amíg mindkét oldalon nem hallja a 

kattintásokat. Egy zöld gombnak kell lennie a karon. 
3. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés 

megfelelően van rögzítve. Ha kinyílik vagy mozog, 

ismételje meg az összeszerelést. 

 

Miután összeszerelte az ülést, győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülést 

megfelelően rögzítette: 

1.A biztonsági öv csípő részének át kell haladnia a könyök alatti, pirossal 

jelzett részen (M-1). 

2. A karrész a könyökcsukló fölé kerül az öv rögzítő oldaláról (M-2). 

3. Az öv éles része áthalad a fejtámla alatti fogantyún (M-3). 

4. A biztonsági övek feszesek, és nem szabad elcsavarodniuk. 

5. A biztonsági öv rögzítése nem a könyök alsó része alatt van (N). 

Tisztítás 

és karbantartás 

A biztonsági ülést csak az üléshuzattal együtt 

használja. 

 

1. A burkolat eltávolításához cipzározza le a 

biztonsági ülés hátoldalát (O). 

 

2. Távolítsa el és mossa le a huzatot enyhe 

mosószerrel lágy szövet üzemmódban és 30 ° C 

hőmérsékleten. 

3. Ne dobja be és ne szárítsa meg a szárítógépben. 

4. A biztonsági ülés műanyag elemeinek 

tisztításához használjon nedves ruhát. Ne 

használjon erős mosószert. 

 


