
 Használati útmutató 
 
Termék neve: LARS  

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS 15-36 Kg 

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

Telefonszám: +36705863197 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

Információ 

Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. Számú előírásnak megfelelően engedélyezett, 

és a legtöbb autósülésre felszerelhető. 

A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a gépjárműgyártó a gépjármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas arra, hogy „univerzális” gyermekbiztonsági 

rendszert lehessen beszerelni ennek a korosztály számára. 

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételek mellett „univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi formatervezési minták esetében, amelyek nem tartalmazzák 

ezt a minősítést. 

Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy kereskedőjéhez. 

Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UNECE 16. sz. rendelet 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. 

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, 

lépjen kapcsolatba velünk: info@babylion.hu 

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint a II és III ISOFIX korosztály számára alkalmas biztonsági ülés, amely 15 és 36 kg közötti gyermekeknek felel meg. A 

biztonsági ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme 

érdekében mindig szerelje fel és használja a LO-Lars Plus-t a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

Mielőtt használja a terméket, olvassa el figyelmesen az útmutatót és tartsa meg a jövőre való tekintettel. Az információk segíteni fogják megfelelően beszerelni az autós 

ülést. A nem megfelelő használat súlyos veszélyt jelenthet gyermeke életére. A gyártó és a kereskedők nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért, amelyet a biztonsági 

ülés helytelen telepítése vagy használata okoz. 

Figyelmeztetés 

1. A lionelo Lars Plus biztonsági autós ülés 15 és 36 kg (33-79lbs) közötti súlyú gyermekek számára készült. 

2. Az ülést az UN / ECE (16. sz. Előírás) vagy egyéb hasonló előírások által jóváhagyott járművekbe lehet szerelni, amely 3 pontos biztonsági övvel rendelkezik. 

3. A biztonsági ülés előre nézzen. NE helyezze a biztonsági ülést az utas elülső ülésére, ha az ülés légzsákja aktív. 

4. Minden biztonsági övnek szorosnak kell lennie, a gyermek testéhez kell igazodnia, és nem szabad elcsavarodnia. 

5. Bármely csípő övnek alacsonynak kell lennie, hogy a medencét szorosan tartsa. 

6. Győződjön meg róla, hogy az öv rögzítőelemei megfelelően vannak rögzítve. Vészhelyzet esetén a rögzítők megfelelő rögzítésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen el 

lehet távolítani a gyermeket a biztonsági ülésből. 

7. Ha a baleset során túlterhelésnek van kitéve, a készüléket ki kell cserélni. 

8. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon, amennyiben azt nem a gyártó javasolta. 

9. Mindig győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés nincs közvetlen napfénynek kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét. 

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 huzatot a gyártó által nem javasolt módon. A borítás a biztonsági ülés szerves része. 

13. A biztonsági ülést csak az autóban lehet használni. 

14. Tilos bármilyen tárgyat elhelyezni a gyermek biztonsági ülésében. 

Az ülés részei (elülső nézet) 

 

Használat 

1. Fejrész beállítása:  

Húzza a fejrészt fel vagy nyomja le a magasság beállításához. 

A megfelelő magasság: 

2. A biztonsági ülés használata a II súlycsoportnál (15től 25kg-ig). 

Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe úgy, hogy a gyermek háta a háttámlán feküdjön. Helyezze a 

biztonsági öv kör részét a kartámasz alá, rögzítse az öv csatját és feszítse meg a szíjat. Hajtsa át a vállszíjat a 

kartámasz alatt. Ezután csúsztassa át a fejtámaszon lévő vezetőn. Győződjön meg róla, hogy az öv nem csavart 

a gyermek vállán. 



Győződjön meg róla, hogy az összes körheveder elég alacsony, hogy támassza a medencét. 

Az övet az övvezetőkön át kell vezetni, ahogy a piros jelekkel jelölve van a képen. 

Távolítsa el az utasülés fejtámláját. Ellenkező esetben nehézségekbe ütközhet a biztonsági ülés megfelelő felszerelésében. 

Helyezze a biztonsági ülést az utasülésbe, ügyelve arra, hogy szorosan és helyesen rögzítse a helyét. 

 

 

3. Háttámla felszerelése / eltávolítása 

Háttámla felszerelése: A háttámla alját tartva hozzon létre "U" alakot és csatlakoztassa az ülés aljához. Ezután állítsa be úgy, hogy 

függőleges helyzetben legyen. 

Háttámla eltávolítása: Nyomja vissza a háttámlát és távolítsa el. 

 

 

4. A biztonsági ülés használata a III súlycsoportnál (22től 36kg-ig). 

5. Távolítsa el a háttámlát és használja csak az alsó részét az ülésnek.  

Helyezze a gyermeket az ülésre úgy, hogy a gyermek hátsó része az autó ülésének háttámláján legyen. Helyezze a biztonsági öv kör 

részét a kartámasz alá, rögzítse az öv csatját és feszítse meg a szíjat. Hajtsa át a vállszíjat az autó csatjához legközelebb eső kar alatt. 

Győződjön meg róla, hogy az öv nem csavart a gyermek vállán. 

 

Karbantartás:  

- A termék védelmi tulajdonságainak fenntartása. 

- Ne engedje, hogy érintkezzen a pasztákkal, olajokkal, fehérítőszerekkel vagy más vegyi anyagokkal. 

- A 10 km / h feletti sebességgel való ütközés a biztonsági ülést megrongálhatja, ami nem mindig látható. Ebben az esetben a biztonsági ülést a gyártónak 

ellenőriznie kell, és szükség esetén ki kell cserélnie. 

- Annak érdekében, hogy az összes mechanikai alkatrész megfelelően működjön, rendszeresen ellenőrizze az összes fontos alkatrészt a sérülés szempontjából. 

- Ha a biztonsági ülés sérült (például leesés után), akkor azt a gyártónak vagy a kiskereskedőnek ellenőriznie kell. 

 

Hogyan távolítható el a szövet borítás 

Távolítsa el a tépőzáras szíjakat a biztonsági ülés hátoldaláról. Most távolítsa el a szövetbevonatot. 

 

Tisztítás: 

A Lionelo biztonsági ülések szövetburkolatát csak eredeti borítással vagy a gyártó által ajánlott huzattal lehet 

cserélni, mivel a termék szerves része, fontos a rendszer megfelelő működéséhez. 

Ne használja az ülést huzat nélkül. 

A burkolatot mosógépben lehet enyhe mosószerrel tisztítani (finom ciklus - akár 30 ° C). 

A műanyag burkolatot nedves ruhával lehet tisztítani (meleg víz és szappan). Ne használjon vegyszereket, fehérítőszerek vagy maró anyagok. 

Mindig kövesse az utasításokat a matricákon. A huzat színei fakulhatnak, amennyiben 60°C fölött mossa őket. Ne szárítsa szárítógépben. 

 

 

 

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

 

 


