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Használati útmutató 
 
Termék neve: NOA 

Termék típusa: BABAHORDOZÓ 

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 

 

 

 

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. 

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.  Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: A termék megfelel az ECE R44 / 

04 szabványnak, mint a 0+ súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 0 és 13 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-Noa-t a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

1. Fontos információ 

Mielőtt használja, kérjük figyelmesen olvassa el a leírást figyelmesen. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére.  

Figyelmeztetés: Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal biztosított utasülésre. 

2.Funkció 

A Noa Plus „univerzális” autós biztonsági ülésnek minősül a 0+ csoportba tartozó gyermekek számára, azaz 13 kg-nál kisebb testtömegű gyermekek számára.  

0+ csoport: 13 kg-nál kisebb testtömegű gyerekek.  

Ne szerelje a biztonsági ülést előre néző helyzetbe. 

A 0+ csoportból származó gyerekeknek az 5 pontos biztonsági hevedereket kell használniuk (beleértve az ülést is), míg a biztonsági ülést a jármű 3 pontos biztonsági övével 

kell biztosítani. A biztonsági ülést csak az ONZ / EKG 16. sz. vagy más hasonló szabványok előírásai szerint jóváhagyott járművekbe lehet szerelni. 

3. Biztonsági megjegyzések: 

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét az ülésben. 

- A biztonsági ülés módosításai a gyártó vagy más illetékes hatóságok beleegyezése nélkül nem megengedettek. A gyártó telepítési utasításainak be nem tartása 

veszélyeztetheti a gyermeket. 

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

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a jármű hátsó kalaptartójára vagy a jármű más pontjaira, ha a tárgyak nincsenek megfelelően rögzítve. Egy ilyen tárgy veszélyeztetheti a 

gyermek biztonságát baleset vagy erős ütközés közben. 

- 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. 

- A biztonsági ülést csak az ONZ / EKG 16. sz. vagy más hasonló szabványok előírásai szerint jóváhagyott járművekbe lehet szerelni. 

- A gyermekbiztonsági rendszer közbenső elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy a jármű normál működési feltételei között ne akadjon be sehova, 

mint például csúszó ülés, ajtó, stb. 

- A megállások során ügyeljen arra, hogy a gyermek felügyelet nélkül ne jöjjön ki a biztonsági ülésből. Mindig zárja le a jármű ajtajait. 

- Ne használja a gyermekülést, ha bármilyen része sérült. 

- A biztonsági öveket mindig gyártó által megadott utasítások szerint rögzítse. Az összes biztonsági övnek szorosnak kell lennie. A biztonsági hevedereket a gyermek testének 

megfelelően kell beállítani, és nem szabad csavarodnia. Ne használjon más, mint a kézikönyvben leírt és a biztonsági ülésen megjelölt rögzítési pontokat. 

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az összes körheveder elég alacsony lesz, hogy biztosítsa a medencét. 

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

- A biztonsági ülést ki kell cserélni, ha baleset közben erős erőknek volt kitéve. 

- Ne telepítse a biztonsági ülést a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon. 

http://www.babylion.hu/
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4. alkatrész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Használat 

5.1 Vállpántok magasságának beállítása 

A vállpántokat a lehető legközelebb kell helyezni a baba vállához. Ha a hevederek helyzete 

helytelen, távolítsa el és szerelje fel a megfelelő magasságba. 

 

5.2 Szíjak használata / beállítása 

Ha a biztonsági hevederek helyzete nem megfelelőek a gyermekére, kérjük, hajtsa végre az alábbi lépéseket: 

1. lépés: lazítsa meg a vállpántokat. 

2. lépés: távolítsa el mindkét pántot a babaülésről. 

3. lépés: futtassa a hevedereket a megfelelő lyukakon keresztül. Győződjön meg róla, hogy mindkét heveder azonos magasságban van, és nem csavarodtak meg. 

 

5.2.1 A szíjak lazítása 

1. lépés: Nyomja meg az ülés alatt található gombot a babaülés elején. 

2. lépés: Tartsa lenyomva a gombot, és húzza meg a vállpántokat. 

 

5.2.2 Gyermek rögzítése a babaülésben 

 

 

 

Ha a vállpántok megfelelően vannak beállítva a gyermek magasságához, kérjük, hajtsa végre az alábbi lépéseket: 

1. lépés: Nyissa ki a csatot, és helyezze el a pántokat úgy, hogy ne zárják le az ülést. Ezután helyezze gyermekét a babaülésbe. 

2. lépés: Futtassa a vállpántokat a baba vállára, és tegye össze a két fémcsatlakozót, amint az a képen látható. 

3. lépés: Helyezze be a csatlakozót a csatba, a 2. ábrán látható módon. A „kattanás” hang azt jelzi, hogy a csatlakozó megfelelően van rögzítve a csatban. 

4. lépés: Húzza meg a vállpántokat, hogy megbizonyosodjon róla, hogy megfelelően vannak rögzítve a csatban, a 3. ábrán látható módon. 

 

5.2.3 A hevederek meghúzása 

Húzza fel a vállpántokat úgy, hogy kihúzza őket. Ezután húzza meg a hevedert az öv meghúzásához. 

A vállpántoknak nem lehetnek túl szorosak és túl lazák, hogy ne okozzanak kellemetlenséget a gyermek számára. 

 

5.3 A babaülés rögzítése 

Annak érdekében, hogy a csecsemő ülést a gépkocsiban megfelelően szerelje fel, olvassa el a megfelelő információkat a jármű kézikönyvében. Ne szerelje be a baba ülést egy 

aktív légzsákkal rendelkező jármű első ülésébe. Ez a babaülés csak egy 3 pontos biztonsági övvel felszerelt autóban rögzíthető. A babaülést hátsó helyzetben kell elhelyezni. 
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1. lépés: Állítsa a kart a kihúzott helyzetbe. Helyezze a babaülést az autósülésre. A fogantyút a gépkocsi ülés hátsó részén kell elhelyezni. 

2. lépés: Futtassa az övet a babaülésen található minden vezetőjében. Zárja le a biztonsági öv csatlakozóját a jármű biztonsági csatjában. Húzza meg az 

övet, hogy biztosan megfeleljen a csatba. 

3. lépés: Csatlakoztassa az öv vállrészét a csecsemőülés hátsó oldalán található vezetősínre. 

4. lépés: Húzza meg a 3 pontos biztonsági övet a képen látható módon. 

Mindezen lépések után a csecsemőülés megfelelően van felszerelve és rögzítve. 

Győződjön meg róla, hogy az öv nem csavarodott meg a felszerelés során, és megfelelően meghúzta. 

A csecsemőülés eltávolításához vegye figyelembe a fenti lépéseket fordított sorrendben. 

 

 

 

 

 

5.4 A fogantyú pozíciójának módosítása 

Az ülésfogantyú 4 különböző pozícióba helyezhető. A pozíció megváltoztatásához nyomja meg egyszerre a babaülés mindkét 

oldalán a piros gombokat. A gombok a babaülés oldalsó sarkaiban találhatók. 

A fogantyút 4 különböző pozícióba helyezheti: 

1. Ez az egyetlen pozíció, amelyet a babaülésnek a jármű ülésén történő felszerelésekor használhat. 

2. Alaphelyzet – kiválaszthatja gyermeke  hordozásához. 

3. Nyugalmi helyzet - használja, hogy szabadon tudja gyermekét a gyermekülésre helyezni. 

4. Alaphelyzet - ideális, ha gyermekét eteti vagy játszik vele. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja a fogantyú 

pozícióját, győződj meg róla, hogy megfelelően van rögzítve (zárva). 

 

5.5 A napernyő használata 

A keret végén található fogantyúk állíthatóak, a „kattanó” hang azt jelzi, hogy a motorháztető megfelelően összecsukódott / 

kihajtott. 

 

 

 

 

 

5.6 Karbantartás 

A burkolat könnyen tisztítható. Ehhez először húzza ki a hevedereket a babaülésből. Ezután távolítsa el a huzatot. Tisztítás: A szíjak és a műanyag alkatrészek enyhe 

tisztítószerekkel és meleg vízzel (legfeljebb 30°C) tisztíthatók. Ne tisztítsa a babaülést vagy annak bármely alkotórészét vegyszerekkel, fehérítőkkel vagy maró folyadékokkal. 

 

 

6. Mit kell tenni a baleset után? 

Ha az ütközés 10 km / h-nál nagyobb sebességgel történt, győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülésnek nincs mechanikai sérülése. Ha nem működik megfelelően, hagyja 

abba a használatát, hogy ne tegye veszélybe a gyermekét. 


