
Használati útmutató 
 
Termék neve: Luca 

Termék típusa: Roller 

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 

 

 

 

Bevezetés 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. 

A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldásoknak köszönhetően tökéletes terméket kínálunk Önnek a mindennapi használatra. 

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabvány követelményeinek: EN 14619:2015. 

Figyelmeztetések 

Mielőtt használja a Luca rollert olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A felhasználói kézikönyv a termék szerves része, ezért tartsa meg a későbbi felhasználás szempontjából. 

Mindig tartsa szemmel gyermekét, amikor a terméket használja 

A termék felnőtt által vagy felnőtt felügyelete mellett szerelhető össze. A helytelen összeszerelés komoly sérülést okozhat gyermekének és más embereknek. 

LO-Luca roller kicsomagolása: 

Engedje ki az összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart (1. ábra) 

Húzza fel a tartó konzolt, és hajtsa ki a roller keretét. A csavar és a konzol automatikusan illeszkedik a vezetőbe (2. ábra). 

Húzza meg a rögzítőcsavart, és rögzítse a gyorsszerelő kart (3. ábra). 

Húzza ki a fogantyút a műanyag tartóból, és helyezze be a kormányvezetőbe úgy, hogy a reteszelő rész a furatba rögzüljön. Ismételje meg az eljárást a másik oldalon (4. ábra). 

A kormány magasságának beállítása. Engedje ki a gyors összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart. Tolja a reteszelő részt, és tartva azt, mozgassa a kormányt felfelé vagy 

lefelé a kívánt helyzetbe. Ezután húzza meg a csavart és rögzítse a gyors összeszerelő kart (5. ábra). 

LO-Luca roller szétszerelése: 

Engedje ki az összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart. Tartsa nyomva a reteszt, és helyezze a kormányt a legalacsonyabb helyzetbe. Ezután húzza meg a csavart és 

rögzítse a gyors összeszerelő kart (6. ábra). 

Tartsa nyomva a reteszt, húzza ki a fogantyút a kormányvezetőből, és tegye a műanyag tartóba (7. ábra).  

Engedje el a gyors összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart. Húzza fel a tartó konzolt, és hajtsa be a roller keretét. A csavar és a konzol automatikusan illeszkedik a 

vezetőbe (8. ábra).  

Húzza meg a rögzítőcsavart, és rögzítse a gyorsszerelő kart (9. ábra) 

Figyelmeztetések: 

1. A megengedett legnagyobb terhelés 100 kg. 

2. A gyártó és a kereskedők nem vállalnak felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 

3. Viseljen védő felszerelést: Térdvédő, könyökvédő, bukósisak és kesztyű. 

4. Ha a terméket használja, viseljen teljes ruházatot. 

5. Csak sima felületen használja a rollert. 

6. Használat közben mindkét kezével fogja a markolatot. 

7. Ne szállítson vagy tartson éles tárgyakat a rolleren. 

8. Ne használja a rollert vizes vagy csúszós felületen. Ez megnöveli az esélyét az elesésnek. 

9. Ne használja a rollert lépcsőn. Megnöveli az esélyét esetleges balesetnek vagy a termék sérülésének. 

10. Mindig ellenőrizze a féket és a kormány működését rollerezés előtt. 

11. Ha a terméket gyermek használja, mindig felnőtt felügyelete mellett tegye. 

12. A roller csak forgalomtól távol, sima felületen használható. 

13. A roller ugratásra nem alkalmas. 

14. Ne módosítsa a terméket. 

15. Mielőtt használja, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve. 

16. Ha bármilyen alkatrész meghibásodik, azonnal ki kell cserélni. Ebben az esetben keresse fel a szervízközpontot vagy a gyártót. 

17. Ellenőrizze a terméket rendszeresen, hogy gyermeke biztonságosan használhassa. A termék használata során egyes alkatrészei természetes kopásnak lehetnek kitéve. 

Javasoljuk, hogy az első felhasználási év után ellenőrizzék az összes alkatrészt, különös tekintettel a termékek rögzítésének minőségére. Ha kétségei vannak, forduljon a 

gyártóhoz. 

18. Húzzon meg minden csavart mielőtt használja a terméket. 

 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.  


