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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: 

Kezelési útmutató 

Megjegyzés: A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót. 

Figyelmeztetés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. 

Figyelmeztetés: 

1. Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra. A kézikönyvben leírtak be nem tartása veszélyes lehet a gyerekekre. 

2. Figyelembe véve a gyermek biztonságát, az etetőszék használata közben mindig kövesse a gyártó utasításait. 

3. Az etetőszék 6tól 36 hónapos gyermekre van tervezve, 15 kg-ig használható. 

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

5. A legtöbb sérülés abból adódik, hogy a gyermek kiesik a székből, így amíg a gyermek a székben ül, mindig legyen bekötve. 

6. Annak érdekében, hogy elkerülje a gyermek súlyos sérüléseit vagy akár halálát, védje meg őket a leesésektől és a székből való kicsúszástól. 

7. A tálca nem alkalmas arra, hogy a gyermek ráüljön. 

8. Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az etetőszékben. 

9. A fulladás kockázatának elkerülése érdekében az etetőszék csomagolóanyagát, például fóliákat vagy kartonokat, gyermekektől elzárva kell tartani. 

10. A széket helyezze távol a falaktól, bútoroktól, függönytől, elektromos eszközöktől és más tárgyaktól, amelyek a gyermek elérhetőségében növelhetik a sérülés 

kockázatát. 

11. Tartsa a terméket távol a tűztől. 

12. Ha a széket nem mozgatja, biztosítsa helyzetét a fékek benyomásával. 

13. A széket ne helyezze veszélyes területekre, például a kazán közelében, egyenetlen felületekre stb. 

14. Ne helyezze a széket olyan helyekre, mint asztalok, lépcsők stb., hogy elkerülje az esés veszélyét. 

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

16. A szék nem tárolható olyan helyen, ahol hosszabb ideig nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve. 

17. Ne használja a terméket, ha megsérült. Ez esetben forduljon a gyártó szervizközpontjához. 

18. Eendszeresen ellenőrizni kell, hogy a szék helyesen van-e összeszerelve, alkatrészei a megfelelő helyen vannak, és egyik része sem laza, sérült vagy kopott. Minden 

lehetséges problémát azonnal kezelni kell. 

19. Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a tálcára. 

20. A sérülés elkerülése érdekében a szék beállítása közben mindig győződjön meg arról, hogy a gyermek nem ér a mozgó alkatrészekhez. 

21. Ne próbálja meg emelni, leereszteni, hajlítani vagy mozgatni a széket, ameddig gyermek benne ül. 

22. Ne használja a széket, amíg minden alkatrésze nincs megfelelően felszerelve. 

23. Ne használja a széket, ha bármilyen módon sérült vagy hiányos. 

Összeszerelés: 

1. Szétnyitás: Nyomja meg a gombot és nyissa szét a keretet. 

 

2. Alsó rész: csúsztassa az elülső alátétet az elülső 

keretcsövekbe, és a hátsó alátétet a hátsó keretcsövekbe. Erősen 

nyomja be őket, hogy a kapcsok a nyílásokban rögzüljenek (A ábra) → 

 

 

3. Tálca: Kombinálja az ülőkét a tálcával 

úgy, hogy az utóbbit a vezetőkbe csúsztatja, 

amíg egy kattanást nem hall. Nyomja meg a 

tálca aljának mindkét oldalán található 

gombokat, és csúsztassa a tálcát a vezetőkbe 

(lásd a fenti képet). Miután hallotta a kattintás hangját, a tálca megfelelően be van zárva a 

vezetőkbe. Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően van-e rögzítve. 
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4. Lábtartó: Helyezze a lábtartót az ülés alá. A rögzítéshez használja a két csavart. 

 

 

 

5. Biztonsági Öv:  

Az övek bekapcsolása: Csatlakoztassa a vállpántok csavarjait a körheveder megfelelő csatjához; ezután 

csatlakoztassa a körheveder csatjait a fő csathoz. (A3 és A4 ábra). 

Az övek kikapcsolásához: Nyomja meg a fő csatot és csatolja ki az övet. Ezután húzza ki a vállpántok csatjait a 

körhevederből. A szíjak feszességének beállításához mozgassa a beállító csatokat előre vagy hátra. 

Megjegyzés: Győzödjön meg a gyermek biztonságáról: 

1. Az öv helyzetét a gyermek magasságához kell igazítani. A hevedereknek közel kell lenniük a gyermek 

testéhez, de még mindig nem akadályozhatják mozgásukat. 

2. Az övet úgy kell beállítani, hogy a gyermek csípőjének alsó részén legyen. 

3. Miközben az övet rögzítjük a fő csatba, kattanást fog hallani. 

4. Ha a biztonsági heveder sérült, azt azonnal meg kell javítani. A javításokat csak hivatalos szervizközpont végezheti. 

6.  Háttámla: A háttámlát 3 pozícióba tudja állítani (Lásd a bal oldali képen). A háttámla szögének a beállításához nyomja meg 

beállítás gombot (a háttámla hátsó részén) és válassza ki a megfelelő beállítást a 3 pozícióból. 

7. Magasság beállítása: a magasság beállításához nyomja meg 

a magasság beállításának a gombját  (lásd a felső képen) és 

válassza ki a megfelelő magasságot. 

Megjegyzés: Ne állítsa a magasságot, amennyiben az 

etetőszékben gyermek ül. 

 

 

8. Összecsukás: Nyomja meg és mozgassa a tálca alján található gombokat (kérjük, tekintse 

meg a fenti képet) és csúsztassa le a vezetőkről. 

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az etetőszék által elfoglalt 

helyet, csökkentse annak magasságát, amennyire csak lehetséges. Használja mindkét kezével a 

csatlakozókat úgy, hogy az mutatóujj segítségével megnyomja az összecsukó gombot. Ezután 

mozgassa a hátsó hátlapot előre, amíg egy kattanó hangot nem hall. A gomb kipattintja a 

csatlakozókat összecsukott helyzetben (lásd a bal oldali képen). 

 

9. Karbantartás: a gyermek sérüléseinek megóvása érdekében rendszeresen ellenőrizze az etetőszék összes alkatrészének összeszerelését és állapotának helyességét. 

1. Tisztítsa le a foltos szövetet nedves ruhával. 

2. Rendszeresen ellenőriznie kell a szék részeit, hogy felismerje a lehetséges károsodásokat, lazulásokat, szövet  kidörzsöléseket és hasonlókat. Szükség esetén 

cserélje ki a sérült alkatrészeket. 

3. Össze- és szétszerelésnél szigorúan kövesse az utasításokat az útmutatónak megfelelően. 

 

 

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

 


