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Használati útmutató 
 
Termék neve: LUUK FIX 

Termék típusa: Ülésmagasító 

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: 

A gyerekek tartóeszközét „általános célú” terméknek tekintik. A tanúsítványt az 1. sz. 44, korrekció a 04-es sorozatban, általánosan használt 

járművekben, és alkalmas az autó legtöbb helyére történő telepítésre. 

Megfelelő telepítés akkor lehetséges, ha a gépjárműgyártó a gépjármű kézikönyvében kijelentette, hogy ez a jármű alkalmas az „univerzális” 

kategóriájú ülés felszerelésére az ilyen korú gyermekek számára. 

Ez a biztonsági ülés „általános célú” termékként került besorolásra, mivel megfelel az előző tervekben elfogadottaknál szigorúbb 

követelményeknek. 

Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet, olvassa el figyelmesen, mielőtt elkezdi használni a terméket. Megfelelő leírást ad a biztonsági ülés 

rögzítéséről. A helytelen telepítés testi sérülésekhez vagy gyermek halálához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő 

használatból és rögzítésből eredő károkért. 

Ha kétségei merülnek fel, forduljon a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz. 

Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECG 16. sz. rendelet 

engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. Gyermek biztonsági 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: 

info@babylion.hu 

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint a II + III súlykategóriák (15-36 kg) biztonsági ülésének. A kézikönyv betartásának 

elmulasztása balesethez vezethet. 

A terméket mindig a jelen kézikönyvnek megfelelően kell használni és telepíteni. 

Fontos: 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a használat előtt és tartsa meg. A kézikönyv segít a biztonsági ülés megfelelő rögzítésében. A nem 

megfelelő telepítés veszélyeztetheti gyermekét. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági ülés helytelen beszereléséből eredő 

veszélyekért. 

1.Ez a biztonsági ülés II-III súlykategóriák (csoportok) számára készült, ami azt jelenti, hogy 15–36 kg (4-11 éves) gyerekek használhatják. 

II súlycsoport: 15 kg-25 kg 

III súlycsoport: 22 kg-36 kg 

2. A biztonsági ülést olyan járművekhez tudja felszerelni, amelyek az EKG / ENSZ-előírásoknak megfelelően 3-pontos biztonsági övekkel 

vannak felszerelve, amelyeket az ECG/UN 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok és rendelkezik Isofix-es 

csatlakozókkal. 

3. A biztonsági ülés előre nézzen. NE helyezze a biztonsági ülést az utas elülső ülésére, ha az ülés légzsákja aktív. 

4. Minden biztonsági övnek szorosnak kell lennie, a gyermek testéhez kell igazodnia, és nem szabad elcsavarodnia. 

5. Bármely csípő övnek alacsonynak kell lennie, hogy a medencét szorosan tartsa. 

6. Győződjön meg róla, hogy az öv rögzítőelemei megfelelően vannak rögzítve. Vészhelyzet esetén a rögzítők megfelelő rögzítésének 

köszönhetően gyorsan és egyszerűen el lehet távolítani a gyermeket a biztonsági ülésből. 

7. Ha a baleset során túlterhelésnek van kitéve, a készüléket ki kell cserélni. 

8. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon. 

9. Mindig győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés nincs közvetlen napfénynek kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a 

gyermek bőrét. 
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10. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésben. 

11. Győződjön meg róla, hogy a poggyász és más tárgyak, ami sérülést okozhat megfelelően vannak rögzítve. 

12. Ne használja a biztonsági ülést a borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem javasolt módon. A borítás a biztonsági ülés 

szerves része. 

13. A biztonsági ülést csak az autóban lehet használni. 

14. Tilos bármilyen tárgyat elhelyezni a gyermek biztonsági ülésében. 

15. A tartószerkezet kemény elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a rendszeres működés során ne akadjon be a 

csúszó ülésbe vagy a járműajtóba. 

A beszerelés leírása 

1. Helyezze a biztonsági ülést az autósülésre. 

2. Helyezze a gyermeket úgy, hogy a háta mögött a hátsó ülés illeszkedjen a gyermek hátához. 

3. Helyezze a biztonsági öv csípő részét a kartámaszok alá, rögzítse az öv rögzítőjét és húzza meg a szíjat. Helyezze a vállszíjat a kartámasz alá 

a rögzítő oldalról. Fontos, hogy az öv átlója ne csavarodjon a gyermek karján. 

4. A gyermek kivételéhez a biztonsági övet húzza ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszerelés ISOFIX rendszerrel 

 

1. Nyomja meg az ISOFIX rögzítő kar gombját és húzza ki, ameddig csak lehet. 

2. Csúsztassa be a biztonsági ülést az autó ISOFIX rögzítőjébe, amíg mindkét oldalon nem hallja a kattintásokat. Egy zöld gombnak kell lennie a karon.  

3. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés megfelelően van rögzítve. Ha kinyílik vagy mozog, ismételje meg az összeszerelést. 

 

Tisztítás 

1. Távolítsa el és mossa ki kézzel a biztonsági ülés huzatát. Használjon enyhe tisztítószert 30 ° C hőmérsékleten. 

2. Kövesse a címkén található utasításokat. A fedél színei elhalványulhatnak, ha 30 ° C-ot meghaladó hőmérsékleten mossuk. Ne 

centrifugázza, ne klórozzon, és ne szárítsa ruhaszárítóban. 

3. Tisztítsa meg a műanyag elemeket vízzel és szappannal. Ne használjon agresszív mosószereket, vegyi reagenseket, fehérítőket vagy 

korróziós anyagokat. 

 

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


