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Használati útmutató 
 
Termék neve: IRMA 

Termék típusa: SPORT BABAKOCSI 

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. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt 

termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

A terméket tesztelték és megfelel az EN 1888:2012 szabványnak. 

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót használat előtt, hogy az összes funkciójával tisztába kerüljön és rendeltetés szerűen tudja használni. Tartsa meg az útmutatót 

a jövőbeni felhasználásra. Figyelmeztetés! A kézikönyv betartásának elmulasztása termékkárosodáshoz vezethet, és veszélyt jelenthet a gyermek egészségére és életére. 

Figyelmeztetés: 

1. Mielőtt használja, távolítson el minden csomagolási elemet és tartsa távol gyermekétől. 

2. A terméket egyszerre csak egy személy használja. 

3. A termék olyan gyermekek számára ajánlott, aki nem haladja meg a 15 kgot és 6 – 36 hónapos kor között van. 

4. Ne állítsa a babakocsit, ha gyermek ül benne. 

5. Ne használja a babakocsit egyenetlen felületen. 

6. Ne használja a babakocsit csúszós felületen. 

7. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket. Csak egy felhatalmazott szakember végezhet ilyen műveleteket. 

8. Ne használja másra a terméket, mint amire tervezett. 

9. Mielőtt használja, nézze át a terméket hogy nincs-e rajta sérülés, laza csatlakozás vagy hiányzó rész. Ne használja a babakocsit amennyiben nincs teljesen összeszerelve, 

hiányoznak részei, bármilyen része törött, elszakadt vagy elveszett. Ezekben a helyzetekben lépjen kapcsolatba a termék gyártójával. 

10. Használja a terméket hőforrásoktól, magas hőmérsékletektől, nagyon nedves helyektől, forró felületektől, gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, olajoktól és éles szélektől 

távol. 

11. Ne hagyja a babakocsit medence, lépcső és tűz közelében. 

12. Ne hagyjon semmit a babakocsiban, vagy ne helyezze a babakocsit szalag, függöny, stb. közelébe, amely fulladási kockázatot okozhat. 

13. Ne használjon vegyszereket tisztításhoz. 

14. Ne használjon alkatrészeket és kiegészítőket mint ami a gyártó által engedélyezett. 

15. Minden alkalommal amikor megáll a babakocsival és a gyermek benne van, használja a féket. 

16. A fogantyú bármilyen terhelésének használata befolyásolhatja a babakocsi stabilitását. 

17. A maximum kapacitása a kosárnak 2 kg. A zseb maximális kapacitása 0,2 kg. Ürítse ki a kosarat és a zsebet mielőtt összeszereli a babakocsit. 

18. Ellenőrizze a fékeket, biztonsági öveket és más részeit, hogy nem-e sérültek a mindennapos használat alatt. 

19. Ne helyezzen a babakocsi belsejébe más párnázatot vagy párnát. 

20. Ne hagyja a gyermeket a babakocsiban, ha a felület egyenetlen vagy csúszós, csak ha a fék rögzítve van. 

21. Ne használja a babakocsit lépcsőn. 

22. Mindig használja a biztonsági övet. 

 

Figyelmeztetés! 

1. A terméket csak felnőtt szerelheti össze vagy szét távol a gyermektől, hogy megakadályozza a sérüléseket. 
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2. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül. 

3. Ez a termék nem játék, ne engedje gyermekét játszani vele. 

4. Mindig használja a biztonsági övet.  

5. A babakocsi nem alkalmas futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz. 

6. Mielőtt használja, győződjön meg róla, hogy a termék teljesen összeszerelt és ellenőrizze, hogy a védelem 

be van kapcsolva. 

7. Mielőtt használja, bizonyosodjon meg róla, hogy minden fix alkatrész tökéletesen rögzítve van. 

Babakocsi vázlat→ 

Hogyan kell szétnyitni a babakocsit 

1. Nyissa szét a védőkampót 

2. miközben a karjait mindkét 

kezével tartja, húzza felfelé és 

hátra a babakocsit. 

3. Nyomja meg az alsó zárat a 

lábával a babakocsi rögzítéséhez. 

4. Ellenőrizze, hogy a babakocsi megfelelően van-e összeszerelve, és nem tud-e összecsukódni, és hogy az alsó és felső zárat rögzítették-e. 

Hogyan kell összecsukni a babakocsit 

1. Zárja be a babakocsi fékét. 

2. Hajtsa be a napernyőt. 

3. Nyissa fel az alsó védelmet a lábával és a felső védelmet a kezével, majd hajtsa össze a 

babakocsit. 

4. Miután a babakocsi összecsukódott, rögzítse azt egy horoggal. 

 

Hogyan kell felszerelni és leszerelni a kerekeket 

1. A kerekek összeszereléséhez helyezze be őket a keretbe, amíg egy kattanást nem hall. 

2. A kerekek szétszereléséhez nyomja meg a védőelemet, és vegye ki a kereket. 

 

 

 

Babakocsi elemek 

1. Első kerekek zárása 

Csúsztassa felfelé az első kerékzárat, hogy a kerekek "egyenesen" záródjanak. Csúsztassa lefelé a zárat, hogy a kerekek forogjanak. A zár mindkét 

keréken van. 

 

 

 

2. Fék 

Nyomja meg a féket a hátsó kerék rögzítéséhez. A fék mindkét keréken megtalálható. 

 

 

 

 

3. A háttámla beállítása 

Nyomja meg a jobb és bal oldali háttámla beállítás gombját a kívánt háttámla szög beállításához. 

 

 

 

 

4. Hajtsa ki és hajtsa össze a napernyőt 

A napellenző kinyitásához húzza az elülső oldalra, és nyomja meg a napernyőzárat. Az összecsukáshoz, rögzítse a 

reteszelést és hajtsa össze a napernyőt. 
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5. Lábtartó beállítása 

A lábtartó leeresztéséhez nyomja meg mindkét oldalon a nyomógombot. Az emeléshez csúsztassa a gombokat felfelé. 

 

 

 

 

 

6. Kartámasz beállítása 

A karok beállításához nyomja meg a gombot és forgassa el a kívánt pozícióba. 

 

 

Biztonsági övek 

1. Ötpontos övek rögzítéséhez helyezze a felső szíjak csúcsát balra és jobbra, majd helyezze be 

őket a csatba, amíg meg nem hallja a kattanást. 

2. Állítsa be a szíjakat a gyermek méretéhez. 

3. A szíjak feloldásához nyomja meg a csat gombját. 

 

 

Karbantartás és tisztítás 

1. Napi karbantartás: 

- Rendszeresen ellenőrizze a babakocsi állapotát. 

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a babakocsiba. 

- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nincsenek csatlakoztatva az eredeti készlethez. 

 

2. Szövettisztítás: 

- Használjon nedves ruhát porra és távolítsa el a könnyű szennyeződést. 

- Az anyagot kézzel mossuk egy puha mosószeres vízben max. 30 ° C-on. 

- A ruhát nem szabad mosni mosógépben, klórozni, vasalni, kémiailag tisztítani és szárítóban szárítani. 

- használat előtt győződjön meg arról, hogy a szövet száraz. 

 

3. Kerettisztítás 

- Tisztítsa meg a keretet nedves ruhával enyhe mosószerrel. 

- Ne használjon erős mosószert.  


