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Használati útmutató 
 
Termék neve: JULIE ÉS JULIE ONE 

Termék típusa: SPORTBABAKOCSI 

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

Telefonszám: +36705863197 www.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. 

Fontos! 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 22 kgot és 0 – 36 hónapos kor között van. 

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

5. Ne használja a babakocsit egyenetlen vagy csúszós felületen. 

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

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

8. 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. 

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

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

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

12. Ne használjon vegyszereket tisztításhoz. 

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

14. Az újszülött gyermekek, akik még nem tudnak ülni, fekvő pozícióban kell lenniük, amennyire csak lehet. 

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 3 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. 

 

 

Figyelmeztetés! 

1. A terméket csak felnőtt szerelheti össze vagy szét távol a gyermektől, hogy megakadályozza a sérüléseket. 

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. 
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5. A babakocsi nem alkalmas futáshoz vagy görkörcsolyázáshoz. 

6. Mielőtt használja, győzödjön 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. 

Hogyan szereljük össze a babakocsit 

1. Nyissa ki a védőhorogot. 

 

 

 

 

2. Hajtsa ki a keretet, amíg meg nem hallja a kattanást. 

 

 

 

 

 

3. Emelje fel mindkét kezével, és nyissa ki a babakocsit a keret zárolásáig. Ellenőrizze, hogy a babakocsit megfelelően kinyitották-

e, és nem tud-e önállóan vissza hajlani. 

 

 

 

 

4. Hajtsa ki a napernyőt. 

 

 

 

 

 

Fogantyú 

A gyermek fogantyújának szétszereléséhez nyomja meg a gombokat az oldalán, és vegye ki. 

A fogantyú rögzítéséhez helyezze be, amíg be nem kattan. 

A fogantyút az egyik oldalról ki lehet húzni és dönthető, mivel ez megkönnyíti a gyermek elhelyezését és 

bevételét. 

 

Palacktartó 

Az üvegtartó rögzítve van egy horogra. A szétszereléshez forgassa el a fogantyút fejjel lefelé, és nyomja meg, amíg kinyit. 

Annak érdekében, hogy a palacktartót rögzítse a kampóra, tegye rá amig beakad. 

 

 

 

 

Napernyő 

A napernyő összehajtásához óvatosan húzza hátra, amíg be nem kattan. 
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A háttámla szögének beállítása 

A háttámla dőlésszögének megváltoztatásához húzza ki a fogantyút a hátsó részből. A szög csökkentése érdekében emelje 

fel a háttámlát. 

A háttámlának 3 szintje van - az üléstől kezdve a fekvő pozícióig. 

Figyelmeztetés: Ha gyermeke nem tud magától ülni, a háttámlánák a legalacsonyabb pozícióban kell lennie. 

 

Biztonsági övek 

Ötpontos biztonsági övek rögzítéséhez tegye a felső szíjak hegyét jobbra és balra, majd helyezze be őket a 

csatba, amíg meg nem hallja a különálló kattanást. 

Állítsa be az öveket a gyermekhez. 

A biztonsági övek feloldásához nyomja meg a csat piros gombját.  

Figyelmeztetés: mindig használja a biztonsági övet. 

A lábtartó beállítása 

A lábtartó leeresztéséhez nyomja meg a lábtámasz mindkét oldalán található gombot. 

 

 

 

Fék 

Amikor a babakocsi áll, és amikor a gyereket kivesszük vagy a babakocsiba helyezi, a féket le kell zárni. Nyomja meg a hátsó kerék gombját 

a lábával a fék rögzítéséhez. Emelje fel a feloldáshoz. 

 

 

 

Tároló kosár 

A maximális kapacitása a kosárnak 3 kg. 

 

 

 

Szúnyogháló 

A szúnyogháló csatlakoztatásához nyissa ki a napernyőt, helyezze be a szúnyoghálót, és 

húzza rá a babakocsira, ahogy az az alábbi ábrán látható. 

 

 

 

Hogyan kell összecsukni a babakocsit? 

1. Hajtsa le a napernyőt és nyomja meg a fogantyú gombokat mindkét oldalon, és húzza lefelé, hogy 

összehajtogassa. 

2. Fogja meg a keretet az ülés alatt, és emelje fel a babakocsit. A babakocsinak be kell hajolnia. 

3. Rögzítse a hajtogatott babakocsi rögzítő karjait. A babakocsi egy olyan övvel van felszerelve, 

amelyet a hajtogatás után lehet használni. 

 

Karbantartás és tisztítás 

1. Napi karbantartás: 

- Rendszeresen ellenőrizze a babakocsi állapotát. 

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. 

- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem tartoznak az eredeti készlethez. 

 

2. Hogyan tisztítsa a szövetet: 

- Nedves ruhával távolítsa el a port és az enyhe szennyeződést. 

- A ruhát kézzel mossa ki, enyhe mosószerrel, vízben legfeljebb 30 ° C-os hőmérsékleten. 

- Nem szabad kimosni mosógépben. Ne klórozzuk, vasaljuk, tisztítsuk vegyszerekkel és szárítsuk meg a szárítóban. 

- Használat előtt a szövetnek száraznak kell lennie. 

 

3. Hogyan kell tisztítani egy keretet 

- A keretet nedves ruhával és gyenge mosószerrel tisztítsa. 

- Ne használjon erős mosószert. 

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


