
 

Használati útmutató 
 
Termék neve: MARGAREET 

Termék típusa: KENGURU 

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 

 

 

 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. 

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 terméket tesztelték és megfelel az CEN TR 16512:2015 szabványnak. 

1. Hogy kell használni 

FONTOS! OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT ÉS MEGFELELŐEN TARTSA BE A JAVASOLT UTASÍTÁSOKAT A JÖVŐBEN. 

 

Az összeszerelés és a termék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót. 

 

Figyelmeztetések! 

- Folyamatosan figyelje gyermekét használat közben. Ügyeljen arra, hogy a száj és az orr üreg akadálymentes legyen. 

- Koraszülött, alacsony súlyú csecsemők esetében a termék használata előtt kérjen tanácsot egészségügyi szakembertől. 

- Győződjön meg arról, hogy gyermeke álla ne legyen a szülő mellére hajtva, ez korlátozhatja a légzését, ami fulladást okozhat. 

- A leesés veszélyének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a hevederek biztonságosak legyenek. 

- A terméket legalább 0,4 éves gyermek használhatja akiknek a súlya nem haladja meg a 20 kg-ot. 

- Egyszerre csak egy gyermek megengedett a hordozóban. 

- Ha gyermeket szállít a termékben, tisztában kell lennie a háztartásban felmerülő veszélyekkel, pl. hőforrások (vasaló, forró ital). 

- A szülő mozgása a gyermek mozgásával együtt befolyásolhatja a stabil felhasználást. 

- Legyen óvatos, ha előre vagy oldalra dől. 

- Ne használja a terméket sportolás közben (pl. Futás, kerékpározás, úszás). 

- Felhívjuk figyelmét, hogy a leesés veszélye növekszik, amikor a gyermek aktívabb lesz. 

- Rendszeresen ellenőrizze a terméket esetleges sérülés vagy kopás szempontjából. Ha bármilyen szabálytalanságot észlel, lépjen kapcsolatba a gyártó 

hivatalos szervizközpontjával. 

- Ha nem használja a hordozót, tartsa gyermekektől elzárva. 

- Ha gyermeke nem tudja önállóan tartani a fejét, úgy állítsa be a tartót, hogy a gyermek fejét a tartó felső panellel támassza alá, majd cipzározza oda a 

csuklyát, amely kiegészítő védelemként szolgál. 

2. Termék leírás  

1. Vállszíjak 

2. A vállszíjak beállító csatja 

3. Csukja rögzítő 

4. Felső panel 

5. Csukja 

6. Csípő öv 

7. Az előlap szélességbeállító csatja 

8. Csípő öv beállító csatja 

9. A vállszíjakat összekötő heveder csatja 

10. Dupla csat védelem a visszavonás ellen 

11. A vállszíjakat összekötő heveder beállító csatja 

 

Győződjön meg arról, hogy gyermeke álla ne legyen a szülő mellére hajtva, ez korlátozhatja a légzését, ami fulladást okozhat. 

 

Helyezze a gyermeket a hordozóba, és ügyeljen a lábak megfelelő helyzetére. Rendszeresen ellenőrizze a gyermek helyzetét, hogy megbizonyosodjon 



arról, hogy helyes - a hordozó közepén, szélesen elválasztott lábakkal és egyenes fejjel, amely nem billen előre vagy oldalra. Rendszeresen ellenőrizni kell 

a gyermek kezét és lábát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hordozó nem nyomja meg. 

A gyermek sérüléseinek elkerülése érdekében, amikor megtanulják hogy kell a gyermeket a hordozóba tenni, kérje más felnőtt segítségét és ágyon vagy 

más puha felületen gyakorolják az intézkedéseket.  

 

Különös figyelmet kell fordítani, ha a gyermeket a hátán hordja. 

A hordozót nem szabad olyan személyeknek használni, akik egészségügyi problémákkal küzdenek. Ha a hordozó használója váll-, hátfájást vagy nyaki 

fájdalmat érez, abba kell hagynia a termék használatát, és orvoshoz kell fordulnia. 

 

3. Kor és fejlődés szakaszai - általános iránymutatások 

 

Megjegyzés! A gyermek maximális súlya 20 kg lehet a hordozóban, ez minden helyzetben érvényes. 

 

Megjegyzés! Minden hordozóhelyzetre vonatkozik: amikor a terméket felteszi, mindig egyik kezével fogja meg gyermekét, és ne engedje el, amíg az 

összes övet és védőt nem rögzítette megfelelően. 

A. Elől szállítva, arccal befelé 

     Gyermek életkora legalább 4 hónap 

     A gyermek súlya legalább 5,5 kg 

Ebben a helyzetben az előlapnak szélesnek kell lennie - az előlap szélességének beállító gombja (7) rögzítve van a csípőövön. 

 

1. Rögzítse a csípőövet (6). Rögzítse a csípő öv csatját a dupla védőgombbal (10). Állítsa be a csípőövet a derék méretéhez (2a ábra). A hordozó elülső 

paneljének közepének az Ön felső testének közepén kell lennie. Fontos: Mielőtt újabb lépést tenné, ellenőrizze, hogy a csípőöv megfelelően van-e 

rögzítve! 

2. Fogja gyermekét a kezébe, és ölelje meg elülső helyzetében úgy, hogy a lába körül érje Önt (2c ábra). 

3. Mindig tartsa gyermekét, a kezét és a vállát tartva húzza fel az egyik vállpántot (2d. És 2e. Ábra). igazítsa a tartópanelt a gyermek hátára. Ugyanezt 

tegye egy másik kézzel (2f ábra). 

Jegyzet! Mindig tartsa gyermekét. 

4. Mindkét kezével csatolja be a vállszíjakat összekötő heveder csatját hátul (9) és állítsa be annak hosszát (2g ábra). 

5. A vállöv beállító csatjával (2) állítsa be a vállszíjakat. A gyermeket megfelelően kell becsomagolni, és az övet megfelelően meghúzni, hogy ne szorítsa 

meg a gyermek testét (2h ábra). 

 

B. Elől szállítva, arccal kifelé 

    Gyermek életkora legalább 6 hónap 

    A gyermek súlya legalább 7,8 kg 

 

Ez az állás kizárólag azoknak a gyermekeknek szól, akik képesek egyenesen tartani a fejüket. 

Ebben a helyzetben a termék az előlap szélességének két változatában használható: 

- Széles helyzet - az előlap szélességének beállító gombja (7) a csípőövön rögzítve. 

- Keskeny helyzet - az előlap szélességét beállító gombja (7) a tartó elején van rögzítve. 

 

1. Állítsa be az alsó panel szélességét úgy, hogy a gyermek kényelmesen ülhessen (keskeny helyzet kisebb gyermekek számára, széles nagyobbhoz). 

2. Rögzítse a csípőövet (6). Rögzítse a csípő öv csatját a dupla védőgombbal (10). Állítsa be a csípőövet a derék méretéhez (3a ábra). A hordozó elülső 

paneljének közepének az Ön felső testének közepén kell lennie.  

Fontos: Mielőtt újabb lépést tenné, ellenőrizze, hogy a csípőöv megfelelően van-e rögzítve! 

3. Fogja a gyermekét a kezében, tartsa szorosan a mellkasát, majd tegye a lábát a tartó közé (3b ábra). 

4. Erősen tartva gyermekét, emelje fel a tartópanelt és tegye gyermeke elé. 

5. Húzza át a kezét a vállszíjakon (3c. És 3d. Ábra). 

Jegyzet! Tartsa mindig gyermekét. 

6. Mindkét kezével csatolja be a vállszíjakat összekötő heveder csatját hátul (9) és állítsa be annak hosszát (3e ábra). 

7. A vállöv beállító csatjával (2) állítsa be a vállszíjakat. A gyermeket megfelelően kell becsomagolni, és az övet megfelelően meghúzni, hogy ne szorítsa 

meg a gyermek testét. 

 

C. Hátul hordba, arccal befelé 

    Gyermek életkora legalább 6 hónap 

    A gyermek súlya legalább 7,8 kg 



Ezt az állást kizárólag azoknak a gyermekeknek szánják, akik tudnak egyenesen ülni (és nem tudnak előre vagy hátra dőlni). Ebben a helyzetben az 

előlapnak szélesnek kell lennie - az előlap szélességének beállító gombja (7) a csípőövön van rögzítve. 

Jegyzet! A biztonság kedvéért, ha gyermekét ebben a helyzetben kívánja helyezni, kérjen segítséget egy másik személytől! 

1. Rögzítse a csípőövet (6). Rögzítse a csípő öv csatját a dupla védőgombbal (10). Állítsa be a csípőövet a derék méretéhez (4a ábra). A hordozó elülső 

paneljének közepének az Ön felső testének közepén kell lennie.  

Fontos: Mielőtt újabb lépést tenné, ellenőrizze, hogy a csípőöv megfelelően van-e rögzítve! 

2. Hajoljon előre, kérje meg partnerét, hogy óvatosan tegye a gyermeket a hátára. 

Jegyzet! a gyermeket addig kell tartani, amíg a hordozót teljesen rögzítik. 

3. A gyermek lábainak át kell ölelnie a szülő derekát (4b ábra). 

4. Kérje meg partnerét, hogy emelje fel az elülső panelt, és borítsa rá a gyermek hátát (állandóan tartva, és biztosítsa a másik kezével, hogy ne essen le 

(4c ábra). 

5. A partnere segítségével húzza át a bal és a jobb kezét a vállszíjakon (4d ábra). 

6. Csatlakoztassa a vállöveket (4e ábra) és állítsa be őket (4). 

7. A vállöv beállító csatjával (2) állítsa be a vállszíjakat. A gyermeket megfelelően kell becsomagolni, és az övet megfelelően meghúzni, hogy ne szorítsa 

meg a gyermek testét. 

Figyelje állandóan gyermekét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy kényelmes helyzetben van-e, és hogy a légzését ne akadályozza semmi. 

 

4. Kiegészítők 

 

A. Csuklya 

Jegyzet! Ha a csuklyát használja, ügyeljen arra, hogy NE fedje le a gyermek teljes arcát. Rendszeresen ellenőrizze a gyermeket. Ügyeljen arra, hogy a lyuk 

megfelelő levegőáramlatot biztosítson. 

 

A termék csuklyával van felszerelve, amely biztosítja a gyermek fejét (például alvás közben, a szél és a napfény ellen). Használatához vegye ki a 

burkolatot a lyukból (4), és helyezze mindkét csatlakozót a vállszíjra kijelölt helyre (az 1. ábrán 3 jelöléssel). A csuklyának nem szabad lefednie a gyermek 

arcát; meg kell tartania a fejet. 

 

B. Övvédők (párnák) 

A termék bepattanó rögzítőkkel ellátott pamut övvédőkkel van felszerelve. Megvédik a vállszíjakat a szennyeződésektől és a gyermek nyálától. A pamut 

védők könnyen eltávolíthatók és moshatók. 

 

Rögzítse őket a váll alsó részén (a gyermek feje közelében). A rögzítőelemeknek a váll külső oldalán kell lenniük, hogy ne irritálják a gyermek bőrét. 

 

5. Tisztítás és karbantartás 

 

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e vagy nem szakad-e el. Ne javítsa a terméket egyedül; ha bármilyen szabálytalanságot észlel, vegye 

fel a kapcsolatot a gyártó hivatalos szervizközpontjával. Mossa ki a terméket kézzel max. 30 Celsius fokon. 


