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Használati útmutató 
 
Termék neve: LIAM  

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS 

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 

 
 

 

 

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 engedélyezett vagy más egyéb 

egyenértékű szabványok. 

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: 

 

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint a 0+ és I korosztály számára alkalmas biztonsági ülés, amely 0 és 18 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-Liam-ot a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

1. Fontos információk 

Az autós biztonsági ülés használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást. 

A nem megfelelő használat súlyos veszélyt jelenthet gyermeke életére. 

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal felszerelt utasülésre. 

2. Funkció 

A LIAM-ot „univerzális” autós biztonsági ülésnek minősítették a 0+ és I csoportoknál, azaz 18 kg-nál kisebb súlyú gyermekek számára. 

- 0+ csoport: 13 kg-nál kisebb súlyú gyermekek 

- I. csoport: 18 kg-nál kisebb testtömegű gyermekek 

Ne helyezze a biztonsági ülést előre néző helyzetbe, ha a gyermek súlya kisebb, mint 9 kg. 

A 0+ csoportba tartozó gyermekeknél az 5 pontos biztonsági hevedereket kell használni (az üléshez mellékelve), míg a biztonsági ülésnek 3 pontos biztonsági övvel kell 

rendelkeznie. A biztonsági ülést csak az UN / ECE 16. sz. előírásai szerint vagy más, ezzel egyenértékű szabványokkal rendelkező járművekbe lehet szerelni. 

Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal felszerelt utasülésre. 

A biztonsági ülés felszerelése akkor lehetséges, ha jármű középső ülésére, ha 5 pontos biztonsági övvel van felszerelve. 

3. Biztonsági megjegyzések 

Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésben. 

A biztonsági ülés bármilyen módosítása a gyártó vagy más illetékes hatóság beleegyezése nélkül nem megengedett. A gyártó telepítési utasításainak be nem tartása 

veszélyeztetheti a gyermeket. 

Javasoljuk, hogy ne tegye ki a biztonsági ülést közvetlen napfénynek. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét. 

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a jármű hátsó szélvédőjéhez vagy a jármű más helyére, ha az objektumok nincsenek megfelelően rögzítve. Egy ilyen tárgy befolyásolhatja a 

gyermek biztonságát baleset vagy erős ütközés közben. 

Ne használja a biztonsági ülést az eredeti párna nélkül. Ne cserélje ki a borítást / párnát a gyártó által nem ajánlott borítással. Ez a termék szerves részét képezi, és hozzájárul a 

gyermek biztonságához. 

Az ülést az UN / ECE (16. sz. Előírás) vagy egyéb vonatkozó előírások által jóváhagyott járművekbe lehet szerelni. 

A gyermekbiztonsági rendszer merev elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a jármű normál üzemi körülményei között ne gátolhassa az ajtó vagy a 

csúszó ülés, stb. 

Ütközések során győződjön meg róla, hogy a gyermek felügyelet nélkül nem tud kimászni a biztonsági ülésből. Mindig zárja le a jármű ajtajait. 

Ne használja a biztonsági ülést, ha valamelyik alkatrésze sérült. 

A biztonsági övek vagy hevederek rögzítésekor mindig kövesse a gyártó által megadott utasításokat. Az összes biztonsági övet rögzítő biztonsági szíjnak szorosnak kell lennie. A 

biztonsági hevedereket a gyermek testének megfelelően kell beállítani, és nem szabad csavarni. Ne használjon más rögzítési pontokat, csak a kézikönyvben leírt és a biztonsági 

ülésen megjelölt pontokat. 

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

A poggyászt vagy más tárgyat biztosítani kell, hogy ne károsítsa a gyermeket. 

A biztonsági ülést ki kell cserélni, ha baleset közben súlyos hatásoknak volt kitéve. 

Ne telepítse a biztonsági ülést a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon. 
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4. Kiegészítők: 

5. Használat 

5.1 Szíjak beállítás, hevederek meghúzása / kiengedése 

5.1.1 Általában a szíjak mindig az 5.01. ábrán látható módon 

vannak rögzítve. Ebben a helyzetben húzza meg a hevedereket, 

hogy beállítsa a hosszát a gyermek magasságához. (5.02. Ábra) 

5.1.2 Annak érdekében, hogy a vállpántok lazuljanak, az egyik 

kezével nyomja meg a gombot (5.03. És 5.04. Kép), a második 

pedig húzza a vállpántokat. 

 

5.2 Vállszíjak csatlakoztatása 

5.2.1 Csatlakoztassa a vállpántokat a heveder-csatlakozóba az 5.05. 

Ábrán látható módon. 

5.2.2 Futtassa végig a szíjakat a heveder csatlakozón keresztül 

(5.06. Kép). 

 

 

5.3 Heveder csatlakozásának beállítása 

5.3.1 Csatlakoztassa a hevedert a kapocshoz (5.07. Ábra). 

5.3.2 Húzza át a kampót az ülés elején lévő lyukon (5.08. Ábra). Ezután húzza fel a vállpántokat úgy, 

hogy a szíjat az ülés alján rögzítse. 

5.3.3 Az állítószalag eltávolításához kövesse a fenti lépéseket (az 5.3.2 pontig) fordított sorrendben 

(5.09. Kép). 

5.4 Biztonsági zár 

5.4.1 Annak érdekében, hogy a csatokat a biztonsági 

zárban rögzítse, először illessze össze őket (5.11. Ábra), 

és helyezze be a kombinált csatot a biztonsági zárba 

(felülről) (5.11. Kép). A „kattanás” hang azt jelzi, hogy 

a biztonsági zár megfelelően van rögzítve. 

5.4.2 A csatok eltávolításához a biztonsági záron 

nyomja meg a piros gombot (5.12. Kép). 

5.5 Vállpánt magasság beállítása 

5.5.1 Lazítsa meg a vállpántokat. 

5.5.2 Távolítsa el a vállpántokat a heveder-

csatlakozóról. 

5.5.3 Vegye ki a vállpántokat a résekből. 

5.5.4 Válassza ki a legmegfelelőbb réseket, és futtassa át a vállpántokat. A rés pozícióját a gyermek 

magassága határozza meg. 

5.5.5 Csatlakoztassa a vállpántokat a szíj csatlakozójába. 

5.5.6 Húzza meg a hevedereket. 

5.6 A vállpántok megfelelő magasságának beállítása 

5.6.1 A vállpántoknak nem lehetnek túl szorosak és túl lazák  

5.7 Ülésszögbeállítás 

Az ülés három különböző helyzetbe állítható. 

5.7.1Az ülésszög megváltoztatásához tegye a kezét az ülés alá, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a zárat.  A 

kéz felfelé vagy lefelé mozgatásával válassza ki a kívánt ülésszöget. Annak érdekében, hogy az ülést 

lehajthassuk, a másik kezével az ülés felső szélét (5.14. Ábra) kell nyomni. 

5.7.2 Az ülés oldalán található nyilak jelzik az ülésszöget (5.15. Kép). 

5.7.3 A piros nyilak az 1. és a 2. pozíciót jelzik. Ezek a beállítások az I. korosztály számára vannak fenntartva, és 

csak akkor használhatók, ha az ülést előre néző helyzetbe szerelik (5.16. Kép). 

5.7.4 A kék nyíllal jelzett 3. pozíció a 0+ korosztályból származó gyermekek számára van fenntartva. Ez egy 

fekvő pozíció, amely megköveteli, hogy az ülés hátrafelé nézzen (5.17. Kép) 

5.7.5 Ha az üléshelyzet nem illeszkedik a nyíl egyikéhez sem, ez azt jelenti, hogy helytelenül állították be, és 

veszélyes lehet a babára. Ebben az esetben az ülést pozícióját azonnal korrigálni kell. 

6. A 0+ súlycsoport ülésének telepítése és használata 

A biztonsági ülést hátsó helyzetben kell elhelyezni. A hátlapot a kék nyíl által jelzett 3. pozícióba kell billenteni. 

6.1. A biztonsági ülés beszerelése az autóban 

6.1.1. Állítsa be a biztonsági ülés hátulját úgy, hogy az a kék nyíl által jelzett 3. pozícióban legyen. 

6.1.2. A biztonsági ülést egy 3 pontos biztonsági övekkel felszerelt autóba kell szerelni. 

6.1.3. Először húzza ki a jármű biztonsági öveit. 

6.1.4. A biztonsági övet és a vállszíjat a biztonsági 

ülésen vezesse végig (6.01. Ábra). 

6.1.5. Győződjön meg arról, hogy a jármű 

biztonsági övcsatlakozója egy csatba van rögzítve. 

6.1.6. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági övei nem csavartak. 

6.1.7. A szíjpozícióknak azonosnak kell lenniük az alábbi képpel, beleértve a rögzítési pontokat is. 

6.2. Rögzítse a gyermeket a biztonsági ülésben az 5 pontos biztonsági hevederrel. 
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7. Az I. súlycsoport ülésének telepítése 

A biztonsági ülést előre néző helyzetbe kell szerelni. A hátlapot a piros nyilakkal jelölt 1-es vagy 2-es 

pozícióban kell rögzíteni. 

7.1. A biztonsági ülés beszerelése autóba 

7.1.1. Állítsa be a biztonsági ülés hátulját úgy, hogy az az 1. vagy 2. pozícióban legyen. 

7.1.2. Szerelje fel a biztonsági ülést előre nézve, egy 3 pontos biztonsági övekkel felszerelt autóban. 

7.1.3. Először húzza ki a jármű biztonsági öveit. 

7.1.4. Futtassa végig a biztonsági övet és a vállszíjat a biztonsági ülésen (7.01. Kép, 7.02. Ábra). Húzza 

át a biztonsági övet a „C” lyukon, és húzza ki a „D” lyukból a másik oldalon. Ezzel egyidejűleg a vállszíjat 

a biztonsági ülés hátsó részén levő speciális lyukon keresztül vigye végig. 

7.1.5. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági övcsatlakozója megfelelően van rögzítve egy 

csatban. 

7.1.6. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági övei nem csavartak. 

7.1.7. A szíjpozícióknak azonosnak kell lenniük az alábbi képpel, beleértve a rögzítési pontokat is. 

 

7.2. Gyermek rögzítése az 5 pontos biztonsági hevederrel 

 

7.2.1. Válassza ki a legmegfelelőbb lyukakat és futtassa át a vállpántokat. A rés pozícióját a gyermek magassága határozza meg. 

7.2.2. Helyezze gyermekét a biztonsági ülésbe. 

7.2.3. Rögzítse a gyermeket az 5 pontos biztonsági hevederrel. 

7.2.4. Győződjön meg róla, hogy a heveder nem csavart. 

 

8. Karbantartási utasítás 

8.1. Borító eltávolítása 

8.1.1. Távolítsa el az 5 pontos biztonsági hevedereket. 

8.1.2. Ezután a burkolat minden része könnyen eltávolítható. 

 

8.2. A borítás tisztítása  

Csak természetes tisztítószereket és meleg vizet (30 ° C alatt) használjon. Ne mossa ki mosógépben, szárítsa szárítógépben, vagy vasalja a huzatot. 

 

 

8.3. Karbantartás 

8.3.1. A balesetek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági ülés teljes, sértetlen és megfelelően van-e rögzítve a biztonsági övekkel. 

8.3.2. Ügyeljen arra, hogy a jármű biztonsági övei és az 5 pontos biztonsági heveder szíjai ne csavarodjanak. 

 

9. Mit kell tenni a baleset után? 

Ha az ütközés 10 km / h-nál nagyobb sebességgel történt, győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülésnek nincs mechanikai sérülése. Ha nem működik megfelelően, hagyja abba 

a használatát, hogy ne tegye ki veszély helyzetnek a gyermekét. 


