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Használati útmutató 
 
Termék neve: KOEN 

Termék típusa: ETETŐSZÉK 

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. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 

 

A termék tesztelt és megfelelt a EN14988:2017 szabványnak. 
A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót, hogy az eszközt a leírásnak megfelelően tudja használni. 

Fontos, Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra 

Figyelmeztetések: 

1. A termék 6-36 hónapos gyermekeknek készült és 15 kg-ig használható. 

2. Ne használja a biztonsági ülést, amennyiben gyermeke nem tud ülni szülői segítség nélkül 

3. A terméket egy személyes, ne használja több gyermek egyszerre 

4. A terméket csak felnőttek szerelhetik össze/szét vagy állíthatják be.  

5. Ne engedje gyermekét állni vagy mászni az ülésen, mert leeshet róla. 

6. Ne helyezze a biztonsági ülést lejtős vagy egyenetlen felületre. 

7. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket. Csak a meghatalmazott szerviz végezheti el ezeket a műveleteket. 

8. Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a biztonsági ülésben. 

9. Ez a termék nem játék. Ne engedje gyermekét játszani vele. 

10. Ne használja a széket más célra, mint a tervezett.  

11. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés az ülésen, laza csatlakozás vagy hiányzó elemek. Ne használja a terméket, ha nem lett teljesen összeszerelve, 

elemek hiányoznak vagy megsérült. Ez esetben forduljon a gyártó szervizközpontjához. 

12. Ne használja a terméket hőforrások, magas hőmérsékletek, forró felületek, gyújtóforrások, nyílt láng, olajok és éles szélek közelében. 

13. Ne használjon vegyszereket tisztításra. 

14. Ne használjon más alkatrészeket, mint ami az előírásoknak megfelelő. 

15. Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden elem megfelelően van rögzítve és beállítva. 

16. A magas szék figyelembe vételének megfelelően, mindig olyan biztonsági öveket használjon, amelyek megakadályozzák a gyermek leesését. 

17. Győződjön meg róla, hogy a gyermek nem tudja eltolnia magát asztaltól vagy más felülettől, különben a szék leeshet a gyermekkel együtt. 

 

Hogyan szereljük össze a széket 

Mielőtt összeszereli, győzödjön meg róla hogy minden része megvan és sérülés mentes. 

1. Csavarozza a két felső elülső lábat (lyukak vannak rajta a lábtartó számára) és a két felső hátsó lábat (nincsenek rajta lyukak) a székrészhez. Húzza a meg az elülső lábakat 

úgy, hogy a lyukak előre nézzenek, így a lábtartót könnyen előre tudja állítani. 

2. Helyezze fel a lábtartót. Amennyiben szükséges, óvatosan forgassa el a lábakat a furatok beállításához. Csavarozza a lábtartót a csavarok segítségével a lábakhoz. 

3. Csavarozza az alsó lábakat a felső lábakhoz. A magasságot be tudja állítani a lábakkal. 

4. Helyezze a tálcát a székre, ameddig a „Kattanás” hangot nem hallja. 

5. Alacsonyabb szék változatához: 

- csavarozza le az alsó lábakat 

- Csavarozza ki a beállító lábakat az alsó lábakból. 

- Csavarja a beállító lábakat a felső lábakhoz. 

 

 

http://www.babylion.hu/


2 
 

 

 

 

 

 

 

Biztonsági övek 

Hogyan kell felszerelni és leszerelni az öveket 

Megjegyzés: Ha a magasított széket használja, mindig legyen becsatolva a biztonsági öv! 

1. A biztonsági övek rögzítéséhez vezesse végig az övet a megfelelő réseken keresztül. 

2. Húzza meg a szíjakat és győzödjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van a székhez. 

3. Az öv leengedéséhez húzza ki a szíjzárat, és óvatosan nyomja át az ülésen. 

Hogyan csatoljuk be az övet 

Győzödjön meg hogy gyermeke biztonságosan ül és nem fog leesni a székről. Csatolja be az övet a lenti képen látható módon. 

 

1. Helyezze a felső szíj csatját az oldalsó szíj csatjához. 

2. Helyezze a csatokat a rögzítőbe. 

3. Győzödjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve lettek a szíjak. 

4. Kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot a rögzítőn. 

 

Tisztítás és karbantartás 

Tartsa tisztán a széket, és vigyázzon rá, hogy megakadályozza a gyermek véletlen sérüléseit. 

1. Tisztításhoz használjon vizes ruhát. Használhat gyenge tisztítószereket 

2. Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden alkatrész szorosan rögzítve van és nincs laza alkatrésze. 

3. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági öv működését. 

4. Amennyiben nem használja a széket, tartsa tisztán és szellőztetett helyen. Tartsa távol direkt napfénytől. 

5. Soha ne használjon tisztítószerek, polírozóanyagok, fehérítők és alkoholban gazdag termékek. 

 

 


