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Információ 

A LO-Lukas "I-size" típusú gyermek ülés. Az ECE R 129. számú előírás értelmében kizárólag az „I-size” kompatibilis járművek ülésein lehet használni, a jármű 

gyártója által a jármű használati útmutatójában meghatározottak szerint. 

 

Ha kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot a gyermekbiztonsági rendszer gyártójával vagy az eladóval. 

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.  

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: 

pomoctechniczna@lionelo.com 

 

A termék megfelel az ECE R129es szabványnak, mely szerint a 18kg-ig vagy 45től – 105 cm-ig használható. 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-Lukas -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. 

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert 45-105 cm magas és 18 kg-os gyermekek használhatják. 

Súlycsoport: kb. 13 kg és magassága 45-87 cm (ISOFIX D osztály) 

Súlycsoport: 18 kg körül és magassága 76 és 105 cm között (ISOFIX B1 méretosztály) 

 

2. Használat az autóban 

 

Tilos a gyermekbiztonsági rendszert légzsákkal az első utasülésen használni, kivéve, ha az inaktív. A légzsák halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet. 

Kérjük, olvassa el a jármű használati útmutatójában a gyermekbiztonsági rendszerre vonatkozó utasításokat. A hátsó ülés a legbiztonságosabb hely 12 éves 

korig. Ez a gyermekbiztonsági rendszer előre vagy hátra néző helyzetbe rögzíthető (tilos oldalra néző helyzetbe helyezni). Ha kétségei vannak a 

gyermekbiztonsági rendszer beépítésével kapcsolatba, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a jármű kereskedőjével. 

A gyermekbiztonsági rendszer helyes és helytelen felszerelése: 

 

- Rossz helyzet 

- A járműbe nem szabad aktív légzsákkal felszerelni 

- Ne használja ezt a gyermekbiztonsági rendszert hátra vagy oldalra néző üléseknél 

- Ügyeljen arra, hogy a gyermekbiztonsági rendszert ne tegye ki napfénynek, különben a gyermek bőre megéghet. 

mailto:pomoctechniczna@lionelo.com


 

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-Lukas gyermekbiztonsági rendszert csak előre néző autóülésekre szabad felszerelni. A gyermekbiztonsági rendszert nem szabad hátrafelé néző 

autóülésekre 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. 

- Minden olyan tárgyat, amely ütközés esetén károsíthatja az autót, megfelelően rögzítették. 

- Minden utas rögzítette a biztonsági övet. 

 

Figyelmeztetések: 

- Ne helyezze az ülést olyan ülésekre, ahol az első légzsák aktív. Ez az információ nem vonatkozik az oldalsó légzsákokra. 

- A támasztólábnak közvetlen érintkezésben kell lennie a jármű talajával. 

- A gyermekbiztonsági öveknek jól illeszkedniük kell a gyermek testéhez. A szíjakat nem lehetnek megcsavarodva. 

- Ellenőrizze, hogy a csípőszíjak a csípőhöz közel vannak-e, hogy megvédjék a medencét. 

- Minden baleset vagy autóbaleset károsíthatja az ülést, még akkor is, ha a sérülés nem látható. Ha a terméket ilyen helyzetnek (például ütésnek) tette ki, 

cserélje ki. Ha bármilyen kétsége van, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. 

- Ne végezzen változtatásokat az ülésen a hatóság jóváhagyása nélkül. A gyermek maximális biztonságának biztosítása érdekében a felszerelést a 

kézikönyvben szereplő utasításoknak megfelelően kell belszerelni és használni. 

- Az ülés műanyag alkatrészei felforrósodhatnak a napfényben és égési sérüléseket okozhatnak a gyermek bőrén. 

- Védje gyermekét és autósülését a napfénytől (például egy fényes ruhadarabbal). Ha az ülést nem takarja le, próbálja nem kitenni a napsütésnek. 

Máskülönben az ülés túl forró lehet a gyermek bőrének. 

- Soha ne hagyja gyermekét egyedül a járműben. 

- A poggyászot és más hasonló tárgyakat a gépkocsiban úgy kell rögzíteni, hogy az ütközés esetén ne okozzanak sérülést. Autóbalesetben halálos sérüléseket 

okozhatnak. 

- Az ülést nem szabad borítás nélkül használni. Ez a készlet szerves része, és befolyásolja az utasbiztonsági rendszert és annak biztonságát a gyermeke 

számára. 

- A burkolat nem cserélhető egy másik készlet elemével. 

- Tartsa meg a gyermekülési kézikönyvet. Tartsa abban a kocsiban, amelybe az ülést felszerelte. 

- Kövesse a gépjármű gyártója által kiadott kézikönyvet. 

- Az ülést 18 kg-ig terjedő és 45–105 cm magasságú gyermekek számára tervezték. 

- A jármű ülésein elhasználási nyomok (például a szövet színváltozása) jelenhetnek meg, amiket kényes anyagokkal hozhatnak létre (például bársony, bőr). 

 

 

A tervezett felhasználási és telepítési táblázat 

Leírás: 

1. Fejtámla 

2. Szivacs 

3. Vállvédő 

4. Biztonsági övek 

5. övcsat 

6. az öv csatjának fedele 

7. Az öv beállító kulcsa 

8. Beállító öv 

9. Dőlés beállító kar 

10. támasztóláb 

11. támasztóláb beállító kulcs 



12. gyermekbiztonsági test 

13. alap 

14. ISOFIX vezető 

15. Fejtámla beállító fogantyú 

16. Az ellenőrző lyuk fedele 

17. ISOFIX kioldókar 

18. A kart arra tervezték, hogy a gyermekbiztonsági rendszert kiengedje az alapból 

19. A gyermekbiztonsági rendszernek az alapból történő elengedésére szolgáló gomb 

20. Támasztó láb beállító jelző 

21. ISOFIX vezető burkolat 

22. ISOFIX rögzítési pontok a járműben 

 

MEGJEGYZÉS! A szivacs betét célja gyermeke védelme, és addig kell használni, amíg gyermeke legalább 60 cm magas. 

 

A gyermekbiztonsági rendszer fő funkciói 

 

A gyermekbiztonsági rendszer dőlésszögének beállítása 

 

Húzza meg a helyzetbeállító fogantyút (18), majd csúsztassa előre vagy hátra a gyermekbiztonsági rendszert. 

 

A háttámla magasságának beállítása 

 

7 szögben állítható a háttámla, húzza meg a háttámla beállító fogantyúját (9), állítsa be a gyermek magasságához, és engedje el a fogantyút. 

 

A gyermekbiztonsági rendszer összeszerelése és rögzítése 

 

(Isofix + tartó láb összeszerelése) 

 

Csúsztassa az ISOFIX kioldó kart az alapba (17), így az ISOFI csatlakozók kijönnek (6,7. Ábra). 

Ha az ISOFIX rendszer nem jön ki teljesen, húzza meg a csatlakozókat (14), amennyire csak lehetséges, kézzel (8. ábra), ha szükséges, rögzítse az ISOFIX 

fedelet (21) a rögzítési helyre (9. ábra). 

Nyomja az ISOFIX alapot az üléshez (10. ábra). Ha kattanást hall, az azt jelenti, hogy az ISOFIX csatlakozók megfelelően vannak rögzítve az autóhoz (11. ábra). 

Ellenőrizze az ISOFIX vezetőt (14) - a zöld szín jelzi a helyes csatlakozást, a piros szín jelzi a helytelen csatlakoztatást (12. ábra). 

Csúsztassa a gyermekbiztonsági ülést a jármű ülésének háttámlája felé, amíg az szorosan illeszkedik a háttámlához. Az ISOFIX sínek becsúsznak és rögzülnek 

(kattanással) új helyzetbe. Az ISOFIX fogantyú beállító jelzőfényének mindkét sínen zöldnek kell lennie. A gyermekbiztonsági rendszer és az ülés háttámlája 

között nem lehet szabad hely (13. ábra). 

Húzza ki a támasztólábat (10) és állítsa merőlegesen az autó padlójára (14. ábra). Ellenőrizze a támasztóláb jelzőjét: a zöld azt jelenti, hogy jól van rögzítve, a 

piros azt jelenti, hogy helyesbíteni kell (15. ábra). 

Megjegyzés! Miután végzett, ellenőrizze a megfelelő beállításokat. Ehhez mozgassa az alapot (balra és jobbra), és ellenőrizze, hogy stabil-e. 

Megjegyzés! A támasztólábnak az autó padlóján kell állnia. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a láb és a padló között. 

Megjegyzés! Ha van padlórekesz, vegye fel a kapcsolatot a jármű gyártójával. 

Telepítés hátrafelé néző helyzetbe (45 - 87 cm) 

 

Megjegyzés! A 15 hónaposnál fiatalabb és 75 cm alatti gyermekeket hátrafelé néző ülésben kell szállítani. 

 

Megjegyzés! Azokat a csecsemőket és gyermekeket, akik még nem tudnak egyedül ülni (1 éves korig), biztonsági és ortopédiai okokból hátrafelé néző 

helyzetben és félig fekvő helyzetben kell szállítani. 

 

Megjegyzés! A baleseti statisztikák megerősítik, hogy a hátra néző helyzet a legbiztonságosabb gyermeke számára. Ezért azt javasoljuk, hogy szállítsa 

gyermekét ebben a helyzetben a LO-Lukas gyermekbiztonsági rendszerben, ameddig csak lehetséges. 

Szerelje össze a gyermekbiztonsági alapot a fent említett módon (lásd az ISOFIX + tartó láb összeszerelését). 

Helyezze a gyermekbiztonsági testet az aljára, amíg egy kattanást nem hall (16. ábra). Próbálja felemelni a testet annak ellenőrzése érdekében, hogy mindkét 

oldal megfelelően rögzítve van-e, mozgassa az ülést mindkét irányba (balra és jobbra) (17. ábra). 

Helyezze a csecsemőt a gyermekbiztonsági ülésbe és rögzítse ötpontos övekkel. 

Megjegyzés! Ellenőrizze a csatlakozás jelzőfényét (19): a zöld jelzi a megfelelő csatlakozást, a piros jelzi a módosítások elvégzését. 

 

Megjegyzés! Győződjön meg róla: 

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

- a gyermekbiztonsági rendszer megfelelően van rögzítve az alaphoz, 

- a gyermeket ötpontos biztonsági övekkel kell rögzíteni, 

- a fejtámla megfelelő magasságban van. 

 



A gyermekülés beépített rögzítő övei: 

 

Az egyik kezével lazítsa meg a biztonsági övet és nyomja meg a beállító gombot (7). Használja a másik kezét a biztonsági öv kihúzásához a kívánt hosszúságig 

(19. ábra). Mindig a biztonsági öveket húzza, soha ne a védőpárnát. 

Lazítsa meg a biztonsági öveket a (5) piros gomb megnyomásával (20. ábra). 

 

Tegye ki oldalra a biztonsági öveket. Helyezze a gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerbe. Húzza át a gyermek karját a biztonsági öveken át (21. ábra). 

Helyezze be mindkét övet a csatba (5), amíg kattanást nem hall (22. ábra). 

Óvatosan húzza meg a beállítószíjat (8), hogy a biztonsági öveket a lehető legközelebb húzza a gyermek testéhez (23. ábra). 

Ügyeljen arra, hogy a csípőcsontok a csípőhöz közel kerüljenek, hogy megfelelően rögzítsék a medencet. 

 

Megjegyzés! Ügyeljen arra, hogy a karszíjak ne legyenek csavarodva vagy keresztezve. 

 

 

Hogyan lehet szétszerelni a gyermekbiztonsági ülést 

 

A test szétszerelése 

 

A feloldásához nyomja meg az alapon lévő második gombot. Tartsa nyomva, és húzza meg a kart (18), amíg vörösre nem változik (24. ábra). 

Megjegyzés! A test elmozdulásának elkerülése érdekében ne húzza ki a fogantyút, ha nem nyomja meg a második kioldógombot. 

 

Válassza le a testet az aljáról, az egyik kezével húzza meg a csatlakozót (25d ábra), és ezzel egyidőben emelje fel a testet (25e ábra). 

 

Az ISOFIX és a támasztóláb szétszerelése 

 

Nyomja meg az ISOFIX kioldókart (17) és húzza kifelé az alapot (26a ábra). 

Az alapot ki kell húzni úgy, hogy látható legyen az alap és a jármű ülése közötti távolság (26b ábra). 

Először nyomja meg, majd húzza meg az ISOFIX vezetők gombját az alaprész felé, hogy leváljanak azokat az ISOFIX vezetőből (26. ábra). Nyomja meg a 

támasztóláb beállító gombot, és egyidejűleg helyezze az eredeti helyzetébe (27. ábra). 

Húzza ki az ISOFIX alap merev csatlakozóit a megfelelő rögzítési pontból. Ezután nyomja a merev csatlakozókat vissza a vezetőjébe (28., 29. ábra). 

Helyezze be a támasztólábat a vezetőjébe (30. rys). 

 

A szövet burkolatának szétszerelése 

 

Megjegyzés! Ne használja a gyermekbiztonsági rendszert a szövet burkolata nélkül! 

 

Nyomja meg a biztonsági öv csatjának (5) piros gombját és tárja szét az öveket (31. ábra). Távolítsa el a textil burkolatot (32. ábra). 

Szerelje le a vállvédőt (3) (33. ábra). Szedje le a burkolatot az ülés széle mentén (34. ábra). 

 

Emelje fel a burkolatot (felfelé), nyissa fel az alapon lévő kis rekeszt és helyezze a csatot a dobozba (35. ábra). 

 

Szövet burkolat összeszerelése 

 

Helyezze a burkolatot az ülés szélére (36. ábra). 

Rögzítse a patentokat a megjelölt rögzítési pontokba (37F ábra, g, k). 

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 és karbantartás 

 

Puha mosószerrel és meleg vízzel (30 fok alatti hőmérsékleten), kézzel eltávolíthatja és lemoshatja a burkolatot. Ne szárítsa mechanikusan a borítást. 

A műanyag alkatrészeket szappannal és vízzel mossa. Ne használjon erős tisztítószereket (például oldószert). A hevederes horgonyok és a vállvédelem (ha 

előzőleg eltávolítja őket) mosható mosószerrel és szappannal. 

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

 

 


