
1 
 

Használati útmutató 
 
Termék neve: NILES 

Termék típusa: 2IN1 MULTIFUNKCIÓS ETETŐSZÉK ÉS HINTA 

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám+36705863197  www.babylion.hu 

Email: info@babylion.hu 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. 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. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, 

mielőtt elkezdi használni a terméket. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 

Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie.  E rendelkezés és az összeszerelési utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár halált 

okozhat. 

Megjegyzés: 

- A hintaszék 36 hónapos gyermekre van tervezve, 20 kg-ig használható. 

- Akkor használhatja a terméket hintaszékként, ha gyermeke súlya nem haladja meg a 9 kg-ot. 

- Mielőtt használja a terméket, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve. 

- Mindig használja a biztonsági öveket, hogy gyermekét megóvja attól, hogy gyermeke kiessen a hintából. 

- Ne helyezze egyenetlen felületre. 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Tartsa távol a széket nyílt lángtól. 

- Ne módosítsa semmilyen részét a széknek, ha gyermeke épp benne van. 

- A terméket felnőttnek kell összeszerelni. 

- Ne engedje, hogy gyermeke a székben álljon. 

- A sérült alkatrészt ki kell cserélni újra. Ne használja a terméket hibás alkatrészekkel. 

- Csak a gyártó által forgalmazott alkatrészeket lehet használni a széknél. 

Hogyan kell összeállítani 

 

1. Csatlakoztassa az (A) alapcsövét a keretcsövekhez (A); egy sikeres kapcsolat jelzése egy kattintással történik. 

 

 

 

2. Csatlakoztassa az alap (B) hátsó csöveit a keretcsövekhez (B); egy sikeres kapcsolat jelzése egy kattintás. 
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3. Helyezze be a hintaszék karjait (C) a székvezetőkbe (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Csatlakoztassa a hintaszék-reteszelést (D) a karokhoz (D). 

 

 

 

 

5. Csatlakoztassa a bal és jobb kart a kerethez. 

 

 

 

 

6. A keretről a karok leválasztásához használjon egy vékony 4 mm-es szerszámot (pl. Csavarhúzó), nyomja meg 

a reteszelést és húzza ki a karokat 

 

 

 

7. A tálca rögzítéséhez helyezze be a vezetőbe, amíg a fogantyúba nem záródik. 

 

 

 

 

 

8. A játékrúd x-hez illessze be a rúd csúcsát a vezetőkbe, amíg a fogantyúba nem záródik. 
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9. A LO-Niles lehetővé teszi a lábtartó négy pozícióban történő beállítását. A háttámla dőlésszögének 

megváltoztatásához nyomja meg az ülések oldalán (bal és jobb oldalon) lévő gombokat, és állítsa be a megfelelő 

helyzetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mielőtt megváltoztatná a háttámla 

dőlésszögét, vegye ki a gyermeket a székből és 

zárja fel a karokat. Ezután nyomja meg a 

háttámla beállítás gombját (a gomb a felső 

rész hátoldalán található), és változtassa meg 

a háttámla dőlésszögét. Két beállítási szint áll 

rendelkezésre. 

 

11. 6 székmagasság áll rendelkezésre. A szék magasságának megváltoztatásához nyomja meg az oldalsó háttámlákon 

található székmagasság-szabályozó gombokat, és állítsa be a magasságot. 

 
 

12. 3 tálca szint áll rendelkezésre. A tálca helyének beállításához nyomja meg a tálca alján található gombokat, 

és állítsa be a megfelelő távolságot a tálca és az ülés között. 

 

 

 

13. A lengés funkció aktiválásához az ülés legalacsonyabb pozícióját kell beállítani. Ezután engedje fel a 

védelmet, ha a gomb a középső és az alsó részén található. 

 

Megjegyzés: amikor a szék hintázik, nem változtathatja meg az ülés magasságát. 
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14. Amikor a szék hintázik, választhat két rendelkezésre álló pozíciót. 

 

 

 

 

 

 

15. Amikor gyermekét a székre helyezte, kérjük, biztonsági övekkel rögzítse. A szíjak hossza csatokkal állítható be. 

 

 

 

 

 

 

16. A talp hajtogatásához nyomja meg az aljzat elülső csatlakozóinak gombjait és hajtsa az alsó részt középre 

mozgatással. 

 

 

 

17. A talp kioldásához nyomja meg az aljzat elülső csatlakozóinak gombjait és hajtsa ki az alsó részt azáltal, hogy a 

kivezetésre kerül. 

 

 

18. A LO-Niles hintaszék kétféleképpen táplálható. 

a) A mellékelt tápkábel segítségével kell ellátni. 

b) Elemek AA (4 db) elemekkel. 

Megjegyzés: 

• Ne töltse az egyszer használatos elemeket. 

• Csak felnőtt tölthet fel akkumulátorokat. 

• A töltés előtt az elemeket el kell távolítani a készülékből. 

• Töltse fel az akkumulátorokat a külső töltőben (nem tartozék) 

• Ne használjon használt elemeket új elemekkel. 

• Ne használjon különféle típusú elemeket. 

• Helyezze az akkumulátort a megfelelő polaritásnak megfelelően. 

• Az elhasználódott elemeket el kell távolítani a készülékből. 

• Csak a mellékelt tápkábelt használja. 

• Az elemeket és a tápkábelt tartsa távol a gyermektől. 

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a tápkábelt. 

 

Vezérlőpult: 

1. Ringató mód: 

a. Nyolc lengősebesség áll rendelkezésre. Az aktuális sebesség megjelenik a 8 LED-es hintás sebességjelzőn. 

b. A lengési sebesség megváltoztatásához nyomja meg a + vagy - gombot. 

2. Időzítő: Három időzítő beállítása van. Nyomja meg egyszer, hogy beállítsa a 8 percet, kétszer 15 percet, és 

háromszor 30 percet. A készülék a beállítások elvégzése után kikapcsol. 

3. Az USB-port USB-hordozó csatlakoztatására szolgál zenével 

4. A zene lejátszása a Lejátszás / Szünet gomb, a Következő szám gomb segítségével történik. Nyomja meg és tartsa 

lenyomva a Következő sáv gombot a hangerő beállításához. 

5. A madarak hangjai és a vízhangok gombjai hanghatásokat játszanak. A hangok kikapcsolásához nyomja meg ismét 

a gombot. 

6. Hangfelismerés: Nyomja meg a hangfelismerő gombot, hogy a hintaszék meghallgassa a gyermek hangjait. Ha két 

vagy több későbbi hangot észlel, a hintaszék lassan elkezd hintázni, és az átlagos hangerőt játszik. 

7. Az üzemmódváltó gomb váltja a következőt: 

a. Ringató mód - a zenét a készülék memóriájából játssza le. 

b. USB mód - a zenét az USB-hordozóról játssza le. 

c. Mobilalkalmazás mód - a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközről és mobilalkalmazásról zenét játszik le. 
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Alkalmazás: 

1. A LO-Niles mobileszközön keresztül vezérelhető. 

2. Letöltheti a „Swing control” alkalmazást a Google Play és az App Store alkalmazásból. 

3. Ahhoz, hogy a mobileszközt a hintaszékhez csatlakoztassa, a következőket kell tennie:  

• Csatlakoztassa a hintaszéket a tápegységhez. 

• Kapcsolja be a hintaszéket. 

• Aktiválja a mobileszközt. 

• Írja be a Bluetooth-beállításokat a mobileszközbe. 

• Keresse meg a Swing-xxx eszközt és hozzon létre kapcsolatot. 

• Hagyja a beállításokat és futtassa a Swing vezérlő alkalmazást. 

4. Mobil eszköz vezérlése 

A mobilalkalmazás kulcsfontosságú funkciói a vezérlőpulton lévő gombokra 

vonatkoznak. 

Tisztítás és karbantartás: 

• Ne mossa ki gépben. 

• Ne használjon fehérítőt a készülék tisztításához. 

• A szövetrészeket csak kézzel lehet mosni (legfeljebb 30 ° C-on). 

• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásról. 

• A keret nedves ruhával tisztítható 

 

 

A terméket tesztelték és megfelel az EN 14988-2012/EN16232-2013 szabványnak. 

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


