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Használati útmutató 
 
Termék neve: NICO 

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS 

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 

Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és 

a legtöbb autósülésre felszerelhető. 

A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” gyermekbiztonsági rendszer elfogadására 

ennek a  korosztály számára. 

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. 

Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz. 

Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UNECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb 

egyenértékű szabványok. 

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 R44 / 04 szabványnak, mint az I + II + III súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 9 és 36 kg közötti súlyú gyermekek számára. A biztonsági 

ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme érdekében 

mindig szerelje fel és használja a LO-Nico-t a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

1.Funkció 

Ez a biztonsági ülés az I, II és III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 9–36 kg súlyú (kb. 9 hónapos és 11 év közötti) gyermekek számára. 

I. Súlycsoport: 9kg – 18kg 

II. Súlycsoport: 15kg – 25kg 

III. Súlycsoport: 22kg – 36kg 

Az I. csoportba tartozó gyerekeknek az 5 pontos biztonsági hevedert kell használniuk (a biztonsági üléshez mellékelve). A biztonsági ülést maga a gépkocsi ülőhelye 3-pontos 

biztonsági övvel rögzíti. A II. És III. Csoportba tartozó gyermekeknél (15–36 kg) az 5 pontos biztonsági heveder eltávolításra kerül, és a gyermek az autó 3 pontos biztonsági 

övével van rögzítve. 

2. A biztonsági ülés használata a gépjárműben 

Ne használja a biztonsági ülést egy 2 pontos biztonsági övekkel felszerelt autóban. 

Az ülést csak az ECE R 16 szabvány szerint jóváhagyott, 3 pontos biztonsági övekkel (statikus vagy tehetetlenségi) szerelt járművekbe lehet felszerelni. 

1 - A telepítés csak akkor lehetséges, ha az utasülések légzsákja inaktív. 

2 - A telepítés csak akkor lehetséges, ha az ülés 3 pontos biztonsági övekkel van felszerelve. 

Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal ellátott elülső autósülésre, kivéve, ha ez le van tiltva. Ellenkező esetben a gyermek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja. 

Kérjük, ellenőrizze a gépkocsi kézikönyvét a gyermekbiztonsági ülés felszerelésével kapcsolatos információkért. Ami a 0-12 éves korosztályt illeti, a jármű hátsó ülése a 

legbiztonságosabb hely a biztonsági ülés felszereléséhez. Ezt a biztonsági ülést előre néző helyzetben kell elhelyezni. 

Ne szerelje fel oldalra vagy hátrafelé. Ha bármilyen kétség merül fel a biztonsági ülés felszerelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon a jármű forgalmazójához. 

A biztonsági ülés megfelelő és helytelen be szerelése: 

- A biztonsági ülés csak 9–36 kg súlyú gyermekek számára alkalmas 

- A biztonsági ülést csak 3 pontos biztonsági övvel felszerelt járművekben lehet használni. 

- A biztonsági ülést a jelen kézikönyvben vagy a matricákon megadott utasításoknak megfelelően kell felszerelni. 

- Ezt a biztonsági ülést csak előre néző pozícióba szabad szerelni. 

- Minden egyes út előtt győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően és szorosan rögzítve van. 

- Csak a biztonsági övek helyes használata biztosítja a gyermek maximális védelmét a baleset során 

- Ne használjon más, a kézikönyvben megadottaktól eltérő rögzítési pontokat. 

- Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy kinyitott, összecsukható autó ülésen. 

A rögzítetlen autósülések erős ütközés vagy baleset esetén befolyásolhatják a gyermek biztonságát. 

• Ne módosítsa a terméket semmilyen módon. 

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésen. 

• Vészhelyzet esetén fontos, hogy gyorsan ki tudják venni a gyermeket az ülésből. Mivel a csat manipulálható, kérjük, utasítsa a gyerekeket, hogy soha ne játsszanak vele. 

• Ha a gyermek kihúzza a biztonsági övet, kérjük, azonnal álljon meg és rögzítse vissza. 

• Ne engedje, hogy a biztonsági ülés közvetlen napsugárzásnak legyen kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét. 

mailto:pomoctechniczna@lionelo.com
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  • Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés minden része megfelelően van rögzítve az autó fix részeihez. 

• A poggyászt és az autóban levő egyéb laza tárgyakat biztosítani kell, hogy baleset esetén ne okozzon kárt a gyermeken és más személyeken az autóban. 

• Utazás közben a biztonsági ülést biztonságosan rögzíteni kell a járműüléshez egy biztonsági övvel, még akkor is, ha nincs benne gyermek. 

• Ne használja a biztonsági ülést az eredeti borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem ajánlott borítással. Ez a termék szerves részét képezi, és hozzájárul a 

gyermek biztonságához. 

• Ha ki kell cserélni, az eredeti borítást csak a gyártó által ajánlott egyenértékű borítással lehet. 

• Kérjük, ellenőrizze a biztonsági öveket rendszeresen, különös figyelmet fordítva a rögzítési pontokra, a varratokra és az állítható részekre. 

• A biztonsági ülés háttámlájának sík felületének szorosan a járműüléshez kell állnia. Szükség esetén korrigálja az autó fejtámla helyzetét. 

• Baleset közben a biztonsági ülés nagy erőknek van kitéve, amelyek súlyosan károsíthatják a terméket. Ezért nem ajánlott a biztonsági ülés használatát a baleset után. Ebben 

az esetben ajánlatos a biztonsági ülést újra cserélni. 

• Súlyos baleset esetén az utasok biztonsága főként a jármű szerkezetétől függ. A biztonsági ülés egyedül nem tudja teljesen megvédeni a gyermeket minden kártól. 

Mindazonáltal a biztonsági ülés helyes telepítése és használata jobb esélyt biztosít a túlélésre. Győződjön meg róla, hogy minden felhasználó megfelelően be tudja szerelni és 

használhatni a biztonsági ülést. 

• A biztonsági ülést egy autó hátsó ülésén ajánlott felszerelni. 

Megjegyzés: Ne szerelje be a biztonsági ülést egy aktív légzsákkal ellátott üléshez. Ellenkező esetben tartós egészségkárosodást vagy halált okozhat. A gyermekbiztonsági 

rendszer merev elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a jármű normál üzemi körülményei között ne lehessen csapdába az ajtó, csúszó ülés, stb. 

miatt. 

3.1 Az ülés rögzítése a háttámlához: 

1.Helyezze az ülést és a háttámlát egy felszínre. 

2. Csatlakoztassa a háttámla kampóit az ülésekhez. Tolja be 

a kampókat úgy, hogy azok rögzítve legyenek a tartókon. 

3. Emelje fel a háttámlát, amíg a szöge és az ülés között 90 ° 

lesz. 

A háttámla leválasztásához az ülésről kövesse a fenti 

lépéseket fordított sorrendben. 

 

 

4. Az I. súlycsoport használati módja 

Az 5 pontos biztonsági heveder szigorúan az első súlycsoportból származó, 9–18 kg-os (kb. 9 

hónapos és 4 év közötti) gyermekeknek szól. 

4.1 A vállpántok magasságának beállítása (I. csoport)  

Győződjön meg róla, hogy a vállpántok helyzete alkalmas a gyermekére. A hevedereket át 

kell vezetni a réseken a gyermek vállánál vagy kissé felett. 

Ha a hevederek helyzete nem megfelelő, az alábbi lépések szerint állítsa be: 

1. lépés: Lazítsa meg a hevedereket (lásd 4.3 fejezet). Forgassa az ülést úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részhez (1. ábra). 

2. lépés: Húzza ki a két pántot a heveder csatlakozójából (2. ábra). 

3. lépés: Forgassa el az ülést úgy, hogy az elejét lássa és óvatosan húzza meg a két hevedert (és azok párnáit), hogy teljesen 

eltávolítsa őket az ülés háttámláján lévő résekből (3. ábra). 

4. lépés: Ezután vezesse vissza a hevedereket a hátrész nyílásaiba, amelyek a gyermeknek megfelelő szinten vannak (4. ábra). 

5. lépés: Fordítsa újra az ülést, hogy láthassa a hátsó részét, és a két pántot rögzítse a heveder csatlakozójához. 

Győződjön meg róla, hogy a vállpántok magassága helyes, nem csavart, és hogy a fém tartók megfelelően vannak rögzítve. 

 

4.2 A biztonsági ülés felszerelése egy autóban (I. csoport) 

1. lépés: A 3 pontos biztonsági övekkel felszerelt gépkocsiban helyezze a biztonsági ülést az autósülésre úgy, 

hogy a biztonsági ülés háttámlájának felülete szorosan illeszkedjen a járműüléshez (1. ábra). 

2. lépés: Az autó biztonsági övét (a teljes övvel együtt) a legközelebbi vezetőn (az első és a hátsó irányban), 

majd a biztonsági ülés háttámlája mögött és egy másik vezetőből (a hátsó oldalról) kell elhelyezni a biztonsági 

öv csat oldalán. Helyezze be az autós biztonsági öv csatlakozóját az autós biztonsági öv csatjába. Hallgassa a 

„kattanó hangot”, ami azt jelzi, hogy az övet megfelelően rögzítették (2. ábra). 

3. lépés: Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv a karrész alatt van.  

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a szíjak nincsenek csavarva (3. ábra). 

4. lépés: Használja a térdét, hogy szorosan hozzá nyomja a biztonsági ülést az autó üléséhez, és húzza meg a vállszíjat a 4. ábrán látható irányban. Győződjön meg arról, hogy 

az öv nem laza. A vállszíjat a lehető legszorosabban húzza meg (5. ábra). 
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A 6. ábra a biztonsági öv csatjának megfelelő helyzetét mutatja a biztonsági üléssel. A telepítési 

módszerrel kapcsolatos kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot az ülés gyártójával. A biztonsági ülés 

eltávolításához az autóból kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben. 

Győződjön meg arról, hogy a szíjak szorosak, nem csavarodtak el, és hogy az üléspárna semmilyen 

módon nem blokkolja a megfelelő elrendezést. 

 

Az I. csoportba tartozó gyerekek ülsésének telepítési módja nem tartalmazhat fejtámlákat. Ezeket a II. És 

III. csoportba tartozó gyermekek ülésének a telepítésénél használjuk. 

 

 

 

 

4.3 A biztonsági heveder lazítása 

• A hevedereket meg lehet lazítani úgy, hogy megnyomja a kart (az ülés alatt) a babaülés elején. 

• Az egyik kezével nyomja meg a gombot, a másikka pedig fogja meg a vállpántokat. Ezután húzza össze őket úgy, hogy lazítsa meg a hevedereket (lásd a jobb oldalon 

található fi-eket). 

4.4 A gyermek rögzítése a biztonsági ülésben 

• Először állítsa be a vállpántok magasságát a gyermekének megfelelően (lásd 4.1 fejezet). Ennek érdekében:  

• Lazítsa meg a hevedereket (lásd 4.3 fejezet), lazítsa meg a heveder csatját (4.4.1) és hagyja szabadon a hevedereket az ülés oldalán. 

• Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe. Ezután tegye a vállpántokat a gyermek vállára, és rögzítse a hevedereket (4.4.1). 

• Húzza felfelé a hevedereket annak érdekében, hogy eltávolítson minden csomót, majd húzza meg a szíj pántot a megfelelő szorosságra. 

• A vállpántoknak nem lehetnek túl szorosak és túl lazák, hogy ne okozzanak kellemetlenséget a gyermeknek. 

• Mindazonáltal a túl laza szíjak hátrányosan befolyásolhatja a gyermek biztonságát. Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábelköteg a gyermekre illeszkedik-e, és minden alkalommal 

rögzítse a hevederek megfelelően. 

Győződjön meg róla, hogy a körheveder nem csavart, és elég alacsony, hogy megtámassza a medencét. 

4.4.1 A csat rögzítése és leválasztása 

• Helyezze a két fémcsatlakozót egybe, egy bilincset alkotva (7. ábra). 

• Helyezze be a bilincset a csat tetején lévő nyílásba. „Kattanást” hallunk, ami azt jelzi, hogy a 

csatot megfelelően zárta (8. ábra). 

Győződjön meg róla, hogy a kábelkötegeket megfelelően rögzítették, és húzza fel a szárnyas 

pántokat (9. ábra). 

• A biztonsági kábelköteg kioldásához nyomja meg a piros gombot a csaton. 

 

5. Használati módszer a II. És III. súlycsoporthoz 

A II. És III. Csoportba tartozó gyermekek esetében (15 - 36 kg) csak az autó 3 pontos biztonsági övével van rögzítve az ülés. Ezért az 5 pontos biztonsági hevedereket el kell 

távolítani (lásd 5.1 pont). 

5.1 Az 5 pontos biztonsági heveder eltávolítása 

• Lazítsa meg a hevedereket (lásd 4.3 fejezet), és fordítsa el az ülést úgy, hogy hozzáférjen a hátsó 

részhez. 

• Húzza ki a két pántot a heveder csatlakozójából (1. ábra). 

• Ezután húzza meg a hevedert, amíg a fém kapocs ki nem nyílik a nyílásból (2. ábra). 

• Most húzza felfelé a hevedereket és a csatot, így eltávolíthatók (3. ábra). 

• Ha az 5 pontos biztonsági szíjat kívánja beszerelni, kérjük, fordítsa meg a fenti lépéseket fordított 

sorrendben. 

A biztonsági kábelköteg eltávolított részeit tárolja a későbbi felhasználásra. 

 

5.2 Fejtámla beállítása 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy a fejtámla magassága illeszkedik-e a gyermekéhez. 

Akkor megfelelő, ha a baba feje kényelmesen pihen a fejtámla közepén. 

 

A fejtámla magasságának beállításához tegye a következőket: 

• Fordítsa el az ülést úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részhez. 

• Nyomja le és tartsa lenyomva a fejtámla beállításához szükséges gombot. Most húzza ki a fejtámlát, vagy tolja be (ahogy a képen látható). 

• Engedje el a fejtámla beállítás gombját. Most a fejtámla megfelelően zárva van. 

Minden alkalommal, amikor beállítja a fejtámla magasságát, győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van (zárva) 
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5.3 A biztonsági ülés felszerelése a 3 pontos biztonsági öv segítségével 

1. lépés: Helyezze a biztonsági ülést az autósülésre úgy, hogy szorosan illeszkedjen a jármű háttámlájához 

(1. ábra). 

2. lépés: Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe (2. ábra). 

3. lépés: Rögzítse a 3-pontos autós biztonsági övet oly 

módon, hogy a kapocs a biztonsági ülés másik oldalán 

található autós csatban legyen. 

Vezesse végig a biztonsági övet úgy, hogy mindkét karfa alatt haladjon. Győződjön meg róla, hogy nem csavart, és eléggé 

alacsony, hogy megtámassza a medencét. 

A csat beillesztésekor „kattanás” hang hallatszik. 

4. lépés: Futtassa a vállszíjat a fejtámla oldalán található vezetőn keresztül. Győződjön meg róla, hogy nem csavart. Húzzuk meg 

a vállövet (az automatikus tekercs irányában) (3. ábra). 

A telepítési módszerrel kapcsolatos kérdések esetén forduljon az ülés 

gyártójához. 

5.4 A biztonsági ülés felszerelése a 3 pontos biztonsági öv segítségével 

Külön az ülésmagasító telepítése csak a III. Csoportnál (22-36 kg) alkalmas. 

Ezért először el kell távolítania az 5 pontos biztonsági hevedereket (lásd 5.1 pont) és a háttámlát (lásd a 3.1 fejezetet). 

1. lépés: Helyezze a biztonsági ülés alapját az autósülésre úgy, hogy szorosan illeszkedjen a jármű háttámlájához (1. ábra). 

2. lépés: Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe (2. ábra). 

 

3. lépés: Rögzítse a 3-pontos biztonsági övet oly módon, hogy a csat a biztonsági ülés másik oldalán található autós csatban 

legyen. A biztonsági övet úgy kell mozgatni, hogy az áthaladjon a gyermek mellkasán. Győződjön meg róla, hogy nem csavart, és elég alacsony, hogy biztosítsa a medencét (2. 

ábra). 

A csat beillesztésekor a „kattanás” hangot hallja. 

6. Karbantartás 

6.1 Párna telepítés / eltávolítás 

• Távolítsa el az 5 pontos biztonsági hevedereket (lásd 5.1 pont). 

• Hajtsa hátra a háttámlát úgy, hogy az a földön feküdjön. 

• Most eltávolíthatja a háttámlát. 

• Lehetőség van a fejtámla párnájának eltávolítására és (a meglazítás után) a háttámla párnázatának eltávolítására. 

• A fenti lépések elvégzése után távolítsa el az ülés kárpitját (előre húzva). A kárpit összes részének visszahelyezéséhez fordítsa meg a fenti lépéseket fordított sorrendben. 

 

6.2 A párna tisztítása 

A párna (kárpit) tisztításakor csak semleges tisztítószereket és meleg vizet használjon. Ne mossa ki a mosógépben, centrifugálja vagy szárítsa meg. 

7. Baleset után 

A baleset károsíthatja a biztonsági ülést. Ezért azonnal cserélje ki egy új egységgel. 

 

*A kézikönyvben található képek csak szemléltető célokra szolgálnak. Ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 


