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Információ 

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert "fél univerzális" osztályba sorolták, és alkalmas az autó megfelelő üléseire történő felszerelésre. A LO-Lennart átveszi az ISOFIX rendszert, 

és rendelkezik a típusjóváhagyási tanúsítvánnyal, amely összhangban áll a 44. rendelettel, a 04. módosítássorozat az ISOFIX rendszerekkel felszerelt járművekben történő 

általános használatra. Kompatibilis az olyan járművekkel, amelyek konfigurációi elismerik az ISOFIX konfigurációkat (a jármű használati útmutatójának megfelelően), a 

gyermekbiztonsági kategóriától és a rögzítési módszertől függően. 

A terméket 0+ és I. súlycsoportokra szánják 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé 

teszi számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a 

használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére.  

A termék megfelel az ECE R44es szabványnak, gyermekbiztonsági ülés két súlycsoportban használható: 13 kg-ig és 9-18 kg-ig. A biztonsági ülés akkor nyújtja a legnagyobb 

biztonságot, ha azt a leírásnak megfelelően szerelték össze. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme érdekében mindig 

szerelje fel és használja a LO-Antoon -t a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

1. Használat 

Fontos: Meg kell ismerkednie az alább bemutatott tippekkel, és ezt a kézikönyvet a kijelölt gyermekbiztonsági dobozban kell tartania, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Ha a 

gyermekbiztonsági rendszert harmadik félnek adja át, kérjük, csatolja a kézikönyvet. A helytelen szerelés veszélyt jelenthet gyermeke egészségére és életére. A gyártó nem 

vállal felelősséget a gyermekbiztonsági rendszer helytelen összeszereléséből adódó lehetséges veszélyekért. 

A terméket két korcsoportba tartozó gyermekeknek szánják: 13 kg-ig és 9-18 kg-ig. 

0+ súlycsoport: 0-13 kg-ig 

I. súlycsoport: 9 – 18 kg 

1. Hogyan használja az autóban 

A gyermekbiztonsági rendszert kizárólag az ISOFIX rögzítési pontokkal felszerelt járművekben szabad használni. 

 

Amikor a terméket a járműbe telepíti, mindig használja az ISOFIX rendszert. A gyermekbiztonsági rendszert tilos az első légzsákokkal vagy légzsákkal felszerelt üléseken 

használni! Az aktív légzsák ütközés esetén súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat. 

Nézze meg a jármű kézikönyvét a légzsákok helyének meghatározására! 

 

A gyermekbiztonsági rendszer helyes és rossz beszerelése: 

Jegyzet! A gyermekek megfelelő védelme érdekében győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően rögzítették-e és a kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően 

használják-e. A gyermekbiztonsági rendszer megfelelő használatához kérjük, olvassa el a jármű gyártójának kézikönyvet. 

 

A gyermekbiztonsági rendszer helyzete (előre vagy hátra néző helyzet) a gyermek életkorától és magasságától függ. 

Különleges esetekben a gyermekbiztonsági rendszert rögzíthetik az utas elülső ülésén. Ebben az esetben ügyeljen rá: 

- az utas ülése kompatibilis az ISOFIX rendszerrel. Ha nem, a gyermekbiztonsági rendszert nem szabad használni. 

- inaktiválja az utas oldali légzsákot. Ha lehetetlen a gyermekbiztonsági rendszert nem szabad használni. 

Jegyzet! Ne használja a gyermekbiztonsági rendszert olyan helyeken, ahol az első légzsák aktív. Ez az információ az oldalsó légzsákokra nem vonatkozik. 

A gyermekbiztonsági rendszert nem szabad biztonsági övvel rögzíteni. Baleset esetén, amikor a gyermekbiztonsági rendszert biztonsági övvel rögzítik, a gyermek és más 

utasok súlyos vagy akár halálos testi sérüléseket szenvedhetnek el. 

 

A LO-Antoon gyermekbiztonsági rendszert csak az elülső oldal felé néző autóülésekre szabad felszerelni. A gyermekbiztonsági rendszert nem szabad hátrafelé néző 

autóülésekre / kanapékra felszerelni. Ez vonatkozik a furgonokra vagy mikrobuszokra. 

Biztonság az autóban: 

Annak érdekében, hogy az utazás során a legmagasabb biztonságot nyújthassa magának és az utasoknak: 

- A könyöktámasz be van hajtva (függőleges helyzet) 

- Ha a gyermekülést az első utasülésen rögzítik, akkor ezt az ülést amennyire csak lehet hátra kell tolni. 
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- Minden olyan tárgyat, amely ütközés esetén károsíthatja az autót, megfelelően rögzítették. 

- Minden utas rögzítette a biztonsági övet. 

Figyelmeztetések: 

- A gyermekbiztonsági rendszert csak 18 kg-ig használható. 

- A gyermekbiztonsági rendszert csak ISOFIX csatlakozókkal felszerelt járművekben szabad használni. 

- Soha ne hagyja gyermekét egyedül a járműben. 

- Mielőtt elkezdené a gyermekbiztonsági rendszer összeszerelését, olvassa el a jármű gyártójának útmutatót. 

- Csak az autó gyártója által a járműbe helyezett ISOFIX rögzítőelemeket rögzítse. 

- A gyermekbiztonsági rendszert tilos az első ülésekre vagy a légzsákkal felszerelt üléseken használni! Az aktív légzsák ütközés esetén súlyos sérüléseket vagy akár halált is 

okozhatnak. Lásd a jármű kézikönyvét a légzsákok helyének meghatározására! 

- Ha a gyermek súlya 9 kg alatt van, ne használja a gyermekbiztonsági rendszert előre néző helyzetben! 

- Az előre néző helyzet olyan gyermekek számára alkalmas, akiknek súlya 9-18 kg között van. 

- Annak érdekében, hogy gyermeke számára a legnagyobb biztonságot nyújthassa, kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. 

- Ezt a gyermekbiztonsági rendszert autóban kell használni - ne használja más helyzetekben. 

- A legtöbb járműben tanácsos a gyermekülést a hátsó ülésre felszerelni (ha ISOFIX rögzítőkkel van felszerelve). 

- A vezető és az utas biztonsága érdekében a gyermekbiztonsági rendszert ISOFIX rögzítőkkel kell rögzíteni, még akkor is, ha a gyermek nincs az autóban! Hirtelen fékezés, 

ütközés vagy egyéb baleset esetén a nem rögzített gyermekbiztonsági rendszer súlyos károkat okozhat. Ez korlátozhatja a vezető látását az utazás során. 

- Az utasbiztonsági ülésben szállított gyermeket gyermekbiztonsági övvel kell rögzíteni! Mindig ellenőrizze, hogy a gyermeket megfelelően rögzítették-e. Az övet a gyermek 

magasságához kell igazítani. 

- A gyermekbiztonsági rendszert a kézikönyvvel összhangban kell rögzíteni. A mellékelt tartozékok kivételével veszélyes lehet. 

- Minden alkalommal, amikor beállítja a gyermekülést, ellenőrizze, hogy a fejtámla és a háttámla a kívánt helyzetben vannak-e. 

- Ha a gyermek feje magasabb, mint a gyermekbiztonsági ülés felső széle, kérjük, hagyja abba a használatát. 

- Ha az övek, a mechanizmusok, az ISOFIX rögzítők vagy más alkatrészeken sérüléseket észlelnek, ne használja a gyermekbiztonsági ülést. 

- Ne használjon további betéteket a gyermekbiztonsági rendszerben. Kizárólag az üléshez tartozó betéteket használjon. Más alkatrészek használata befolyásolhatja 

gyermekének biztonságát. 

- Amikor a jármű közlekedik, ne vegye ki a gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerből. Ne adjon folyadékot vagy ételt gyermekének utazás közben. 

- A gyermekbiztonsági rendszert csak előrefelé néző autóülésekre lehet rögzíteni. 

- Ne használja a gyermekbiztonsági rendszert borítás nélkül. Ne használjon másik borítást sem. A szövet elemek a készlet szerves részét képezik, és befolyásolják a gyermek 

biztonságát az utazás során. 

- Hirtelen ütés esetén a gyermekbiztonsági rendszer és az ISOFIX rögzítőrendszer megsérülhet. Javasoljuk kicserélni őket, vagy konzultálni a szakemberrel. 

- Soha ne használjon használt gyermekbiztonsági rendszert. Ez a termék súlyosan megsérülhet, még akkor is, ha nem látja. Az ilyen gyermekbiztonsági rendszer használata 

komoly veszélyt jelent a gyermekére. 

- A tartóberendezés kemény elemeit és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és beszerelni, hogy megakadályozzák, hogy a jármű rendszeres üzemeltetése közben 

elcsússzon. 

- Tilos az alternatív alkatrészek használata. Csak akkor végezzen módosítást a terméken, ha egy illetékes szerv előzetesen engedélyt kapott. Bármilyen kérdés esetén forduljon 

a boltba vagy a szervizközpontba. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen helyen végzett javításokért és az alternatív alkatrészek használatáért. 

- Kérjük, figyelmesen kövesse a kézikönyvet. 

- Ne használja a kézikönyvben megadottaktól eltérő kapcsolattartó pontokat. 

- Védje gyermekét és gyermekbiztonsági rendszerét napfény ellen (például fényvisszaverő ruhával borítva). Ha a gyermekbiztonsági rendszert nem takarja le, ne tegye ki 

napfénynek. Ellenkező esetben a gyermekbiztonsági rendszer túl forró lehet a gyermeke számára. 

- Hirtelen balesetek esetén fontos, hogy a gyermeket gyorsan ki tudják venni a gyermekbiztonsági ülésből. Ez azt jelenti, hogy a csat nem áll ellen teljesen a manipulációknak, 

ezért kérjük utasítsa gyermekét, hogy ne játsszon vele. 

- Ne szállítson nem biztonságos tárgyakat a járműben, különösen a hátsó kalaptartón. Baleset esetén ezek az elemek sérüléseket okoznak. 

- Utazás előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági övek nincsenek e meg csavarva és ne dörzsölje az autó belső részének éles alkatrészeit. Ha a biztonsági öv kopott, használjon új 

övet. 

- Tartsa távol a tűztől! Tilos a gyermekbiztonsági rendszert olyan tárgyak közelében hagyni, amelyek erős hőt bocsátanak ki! 

- A gyermekbiztonsági rendszert biztonságos és száraz helyen kell tárolni. Ne tegyen nehéz tárgyakat a gyermekbiztonsági rendszerre, kerülje a maró hatású anyagokkal való 

érintkezést. 

- Ha hosszú utazik, ügyeljen arra, hogy gyakran megálljon. A gyermekek könnyen fáradnak. 

- Tilos a matricákat és figyelmeztetéseket eltávolítani a terméktől, mert ezek fontos információkat tartalmaznak! 

- A gyermekbiztonsági rendszert a rendeltetésszerű használatnak megfelelően használja. A terméket nem szabad otthon használni. 

- A gyermekbiztonsági rendszer nem játék - ne hagyja, hogy gyermeke játsszon vele. 

- A gyermekbiztonsági csomagolást gyermekektől elzárva kell tartani, amikor kicsomagolja és miután kicsomagolta, hogy megvédje gyermekét a megfulladás kockázatától, ha 

lenyelik az alkatrészeket, és eltömítik a légzőrendszert (szájon vagy orron keresztül)! 

3. Leírás 

Jegyzet! A csecsemő ülésbetétjének célja gyermeke védelme, és addig kell használni, amíg gyermeke eléri a 60 cm magasságot. 

Hogyan állítsuk be az övek magasságát 

A vállmagasságot (2,12) úgy kell beállítani, hogy a gyermek válla olyan magasságban legyen, mint a biztonsági öv kivezetése a gyermekbiztonsági rendszerből. 

Hogyan csatoljuk be az övet 

Az övek rögzítéséhez először állítsa be a magasságot a gyermek karjaihoz. 

Következő: 

1. Csatlakoztassa a heveder csatját (13). 

2. Helyezze őket a csat középső részébe (14), amíg egy kattanást nem hall. 

3. Ellenőrizze, hogy a hevederek megfelelően vannak-e rögzítve - próbálja meghúzni őket. 

 

Az övek kioldásához nyomja meg a csat piros gombját (14). Mindkét zár megjelenik. Húzza ki őket, és csatolja szét. 

 

A hevedernek szorosan illeszkednie kell, és a gyermek testéhez kell igazítania. Nem okozhatnak kellemetlenséget. Az övnek nem szabad elcsavarodnia. 



Hogyan lazítsa meg és húzza meg a hevedert? 

 

A legnagyobb biztonság érdekében (ha a gyermek a gyermekbiztonsági ülésben van, és amikor a hevedert rögzítik) ellenőrizze, hogy a biztonsági övek megfelelően vannak-e 

beállítva - ezeknek szorosan illeszkedniük kell a gyermek testéhez. A biztonsági övek nem lehetnek csavarodva vagy lazák. 

A heveder meglazításához nyomja meg a biztonsági öv beállító gombját (4), amely a gyermekbiztonsági ülés elején, közvetlenül a burkolat alatt található. Az egyik kezével 

tartsa nyomva a gombot, a másikkal húzza meg a vállszíjakat (2,12). Húzza őket a kívánt távolságra (első fénykép). 

A heveder rögzítéséhez és a gyermekhez történő beállításához óvatosan húzza meg a beállítószíjat (5), amíg el nem éri a kívánt hosszúságot. A szíjaknak szorosnak kell lenniük, 

de nem okozhatnak kellemetlenséget (második kép). 

 

Ügyeljen arra, hogy az alsó öv megfelelően rögzítse a gyermek medencéjét. 

Hogyan állítsuk be a fejtámlát és a vállszíjat 

 

A fejtámlát (1) a gyermek magasságához kell igazítani. 

 

Húzza felfelé a fejtámla piros fogantyúját, majd állítsa be a magasságot. A vállmagasság (2,12) szintén megváltozik. 

 

Jegyzet! Ellenőrizze, hogy a fejtámla megfelelően van-e beállítva - próbálja meg felfelé és lefelé húzni. 

A támasztóláb hosszának beállítása 

 

Nyomja meg a támasztóláb beállító gombot (8), hogy a tartó láb hosszát (9) hozzáigazítsa a jármű ülésének magasságához. 

 

Jegyzet! Ügyeljen arra, hogy a támasztóláb alapja közvetlenül érintkezzen a jármű padlójával. 

 

Jegyzet! Ha van egy doboz a padlón, vegye fel a kapcsolatot a jármű gyártójával. 

 

A tartó lábjelzőnek (10) zöldnek kell lennie. 

 

Az ISOFIX csatlakozók rögzítése 

Az ISOFIX rögzítőelemek (20) elhelyezkedését úgy lehet beállítani, hogy illeszkedjenek a rögzítési pontokhoz. Csúsztassa el az ISOFIX beállító övet (a gyermekbiztonsági alján 

található, 21. szám). Az mindkét oldalon lévő ISOFIX rögzítő pontoknak a lehető legnagyobb mértékben ki kell húzódniuk. 

 

Csatlakoztassa mindkét ISOFIX csatlakozót (20) az autóülésben található megfelelő rögzítési pontokhoz. Csúsztassa a gyermekbiztonsági rendszert a jármű ülés háttámlája 

felé, amíg az szorosan illeszkedik a háttámlához. Az ISOFIX sínek (20) becsúsznak és újra rögzülnek (kattanással) új helyzetbe. Az ISOFIX fogantyú beállító jelzőfényének (19) 

mindkét sínen zöldnek kell lennie. Ügyeljen arra, hogy ne legyen szabad hely a gyermekbiztonsági rendszer és az ülés háttámla között. 

A csatlakozók kioldásához nyomja meg az ISOFIX kioldó gombot (18). 

 

Ha újra szeretné rögzíteni a csatlakozókat, ismételje meg a fenti lépéseket. 

 

Jegyzet! A művelet befejezése után ellenőrizze, hogy helyes-e. Ehhez mozgassa az alapot mindkét oldalról (jobbra és balra) energikusan, és ellenőrizze, hogy stabil-e. 

A gyermekbiztonsági rendszer összeszerelése és szétszerelése az ISOFIX aljzatból 

 

A gyermekbiztonsági rendszert két helyzetben lehet felszerelni: előre néző és hátra néző helyzetbe. Ha el szeretné távolítani a gyermekbiztonsági rendszert az ISOFIX alaptól 

(16), akkor csak annyit kell tennie, hogy megnyomja a kioldó gombot (6). 

 

Ha a gyermekbiztonsági rendszert az ISOFIX aljzathoz (16) szeretné rögzíteni, csatlakoztasson két fogantyút és a megfelelő rögzítési pontokat (lásd a fenti képet). Ezután 

nyomja meg a reteszelő gombot (6) - ki kell ugrania a helyzetéből. Az utasbiztonsági rögzítő jelzőfényének (7) zöldnek kell lennie. 

 

Jegyzet! Ellenőrizze, hogy a rögzítő jelzőfény (7) zöld - próbálja megmozgatni a gyermekbiztonsági rendszer háttámláját. 

Hogyan telepítsünk gyermekbiztonsági rendszert az autóba 

 

0+ súlycsoport (0–13 kg-os gyermekek) 

 

Jegyzet! Ne használjon előre néző pozíciót, ha a gyermek súlya nem haladja meg a 9 kg-ot! 

Ebben a helyzetben a gyermekbiztonsági rendszert 13 kg alatti gyermekek használhatják (0+ csoport). A gyermeket gyermekbiztonsági övekkel kell rögzíteni (lásd a biztonsági 

övek rögzítésének fejezetét), a gyermekbiztonsági rendszert hátra néző helyzetbe kell helyezni, és ISOFIX rögzítőkkel (20) kell rögzíteni. 

 

Jegyzet! Tilos a gyermekbiztonsági rendszert az első ülésen vagy bármely egyéb, légzsákkal felszerelt ülésen használni (az nem vonatkozik az oldalsó légzsákra!) 

1. Helyezze az ISOFIX alapot (16) az autóba. Csúsztassa el az ISOFIX beállító gombot (21) - az ISOFIX csatlakozók (20) mindkét oldalán felbukkannak. Csatlakoztassa mind az 

ISOFIX rögzítőket, mind a megfelelő rögzítést. Ügyeljen arra, hogy az alapon lévő pontok együtt legyenek. Ügyeljen arra, hogy az ISOFIX rögzítő jelzőfényei (19) mindkét ISOFIX 

sínen zöldek legyenek. Ezután nyomja az ISOFIX alapját (16) a jármű ülés háttámlája felé - oly módon, hogy szorosan illeszkedjen. Állítsa be a támasztólábat (9) úgy, hogy az 

érintkezzen a jármű padlójával. 

2. Rögzítse az ülést az ISOFIX talpán (16) hátrafelé irányban. Ellenőrizze, hogy az ülés és az aljzat megfelelően van-e összekapcsolva - nyomja meg néhányszor a 

gyermekbiztonsági rendszert (jobbra, balra), hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyermekbiztonsági rendszer és az aljzat helyesen van-e csatlakoztatva. Az ülés rögzítési 

jelzőfényének (7) zöldnek kell lennie. 

 

3. Helyezze gyermekét a gyermekbiztonsági rendszerbe. Ellenőrizze a vállmagasságot. Rögzítse a gyermekbiztonsági öveket (13) (lásd a biztonsági övek rögzítésének fejezetét). 

Az övnek nem szabad elfordulnia. Ügyeljen arra, hogy a gyermekbiztonsági szövet ne korlátozza a hevedert és ne befolyásolja a gyermek testéhez való alkalmazkodást. 

 



Jegyzet! A 0+ csoportba tartozó gyermekek számára mindig használja a gyermekbiztonsági rendszert hátrafelé néző helyzetben. 

 

Jegyzet! Azokat a csecsemőket, akik nem tudnak egyedül ülni (1 éves korig), biztonsági és ortopédiai okokból mindig hátrafelé néző helyzetben és félig fekvő helyzetben kell 

szállítani. 

Jegyzet! A baleseti statisztikák megerősítik, hogy a hátrafelé néző helyzet a legbiztonságosabb. Ezért azt javasoljuk, hogy szállítsa gyermekét a Lo-Lennart gyermekbiztonsági 

rendszerben hátra néző helyzetbe, ameddig csak lehetséges. Ügyeljen arra, hogy a csípőöv a csípőhöz közel legyen, hogy a medence megfelelően legyen rögzítve. 

 

Jegyzet! Győződjön meg róla: 

- az ISOFIX csatlakozók megfelelően vannak rögzítve az autó rögzítő pontjaihoz, 

- a gyermekbiztonsági rendszert megfelelően rögzítették az alaphoz, 

- a gyermek ötpontos biztonsági övekkel van rögzítve, 

- a fejtámla megfelelő magasságban van. 

I. súlycsoport (9-18 kg-os gyermekek) 

 

A gyermekbiztonsági rendszert ebben a helyzetben 9–18 kg súlyú gyermekek használhatják (1. csoport). A gyermeket gyermekbiztonsági övekkel kell rögzíteni (lásd a 

biztonsági övek rögzítésének fejezetét), a gyermekbiztonsági rendszert előre néző helyzetbe kell állítani, és ISOFIX csatlakozókkal (20) kell rögzíteni. 

1. Helyezze az ISOFIX alapot (16) az autóba. Csúsztassa el az ISOFIX beállító gombot (21) - az ISOFIX csatlakozók (21) mindkét oldalán felbukkannak. Csatlakoztassa mind az 

ISOFIX csatlakozókat, mind az alapon található megfelelő rögzítő pontokat. Ügyeljen arra, hogy az ISOFIX rögzítő jelzőfényei (19) mindkét ISOFIX sínen zöldek legyenek. Ezután 

nyomja az ISOFIX alapot (16) a jármű ülés háttámlája felé, hogy szorosan illeszkedjen. Állítsa be a támasztólábat (9) úgy, hogy az érintkezzen a jármű padlójával. 

2. Rögzítse az ülést az ISOFIX talpán (16) előre néző helyzetben és állítsa be a gyermekbiztonsági rendszert a kívánt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy az ülés és az alap megfelelően 

vannak-e csatlakoztatva - mozgassa meg néhányszor (balra, jobbra) a gyermekbiztonsági rendszert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően vannak-e csatlakoztatva. 

Az ülésrögzítés jelzőfényének (7) zöldnek kell lennie. 

 

3. Helyezze gyermekét a gyermekbiztonsági rendszerbe. Ellenőrizze a vállszíjak magasságát. Rögzítse a gyermekbiztonsági öveket (13) (lásd a biztonsági övek rögzítésének 

fejezetét). 

Az öveknek nem szabad megcsavarodniuk. Ügyeljen arra, hogy a gyermekbiztonsági szövet ne korlátozza a hevedert és ne befolyásolja a gyermek testéhez való 

alkalmazkodást. 

 

Ügyeljen arra, hogy a csípőöv a csípőhöz közel legyen, hogy a medence megfelelően legyen rögzítve. 

Jegyzet! Győződjön meg róla: 

- az ISOFIX csatlakozók megfelelően vannak rögzítve az autó rögzítő pontjaihoz, 

- a gyermekbiztonsági rendszert megfelelően rögzítették az alaphoz, 

- a gyermek ötpontos biztonsági övekkel van rögzítve, 

- a fejtámla megfelelő magasságban van. 

Termék tartóssága: 

A gyermekbiztonsági rendszert úgy tervezték, hogy tulajdonságait kb. 10 évig megőrizze a gyártás dátuma után. A dátum megtalálható a terméken dombornyomott 

piktogramokon - ezek a gyermekbiztonsági rendszer alján vagy az ülés szövete alatt találhatók. 

Példa: a bal oldali piktogram a gyártás napját mutatja. A jobb oldalon található piktogram a gyártás hónapját mutatja (lásd a nyíl). A második piktogram közepében lévő szám 

a gyártás éve. Az ábrákon bemutatott gyártási dátum: 2017.06.10. 

 

Tisztítás: 

 

1. A szövet elemeit kézzel lehet mosni max. 30 fokig, lágy mosószer használatával. Ne használjon háztartási tisztítószereket! Ne használjon mosógépet, ne szárítsa 

mechanikusan, ne vasalja és ne fehérítse a szövetet. 

2. Mossa le a műanyag alkatrészeket meleg vízzel és szappannal. Ne használjon agresszív és dörzsölő mosószereket. 

3. A szíjak mosásához nedves ruhát használjon. Ne használjon mosószert és fehérítőt, mivel ezek befolyásolhatják a szalagok minőségét és ezáltal biztonságát. 

4. Ne áztassa és ne távolítsa el a matricákat. Fontos információkat tartalmaznak. 

5. Ha folyadék vagy élelmiszer behatol a biztonsági öv csatján, távolítsa el a maradványokat, és mossa át a csatot szappannal és meleg vízzel. Ne kenje a csatot olajjal. Mosás 

után szárítsa meg a csatot, és ellenőrizze a megfelelő működést. Ha megfelelően működik, használja és rögzítse a biztonsági öveket. 

6. Ne használjon oldószert. Ne kenje a készüléket olajjal vagy vegyi anyagokkal. 


