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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelo-t választotta. Termékeinket a legnagyobb gondossággal gyártjuk, hogy gyermeke kényelmét és mindenekelőtt 

a maximális biztonságát biztosítsák. A kiváló minőségű anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználók számára olyan 

terméket biztosítsunk, amely tökéletesen megfelel a mindennapi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, 

forduljon hozzánk: Mielőtt először használja a hintát, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

A termék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet gyermekeire. 

Megjegyzés! A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie.  

Figyelmeztetések: 

- A pihenőszéket csecsemők és kisgyermekek (0+) használhatják 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- A terméket nem szabad olyan gyermekeknek használni, akik tudnak maguktól ülni és súlyuk meghaladja a 9 kg-ot. 

- Ez a termék nem helyettesítheti a kiságyat vagy a normál ágyat. Ne használja a terméket, ha a gyermeknek hosszú alvást igényel. 

- Soha ne használja a terméket magasított felületen (Pl. asztal). 

- Mindig használjon biztonsági öveket. 

- Az össze- és szétszerelést végezze távol gyermekétől. 

- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel. 

- Soha ne emelje vagy mozgassa a terméket, ha a gyermek benne van. Ne állítsa és ne módosítsa a terméket, ha a gyermek benne van. 

- Ne használja a terméket, ha a termék hiányos vagy sérült. 

- Csak a gyártó által szállított kiegészítőket vagy pótalkatrészeket használja. 

- Tartsa meg ezt az útmutatót a jövőbeli felhasználásra. 

Az elemekkel kapcsolatos veszélyek csökkentésének érdekében kérjük, kövesse az alábbi szabályokat. 

- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. 

- Helyezze az akkumulátort a rekeszbe a jelölésnek megfelelően. 

- Ne dobja az elemeket tűzbe, mert felrobbanhatnak. 

- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, vegye ki az akkumulátort a rekeszből. 

- Mindig vegye ki az elhasználódott elemet. Ha a termékben hagyja, az elem szivároghat vagy felrobbanhat és megsérülhet a termék. 

- Ne töltsön egyszer használatos elemeket. 

- Ne keverje az elemeket - régi és új, vagy lúgos, normállal vagy több töltéssel rendelkező elemeket. 

- Az elemeket az előírásoknak megfelelően dobja ki, és dobja speciális tartályokba. 

- Ellenőrizze a kábelt, a dugó, az érintkezők és más elemek esetleges sérülései szempontjából. Ha bármilyen szabálytalanságot észlel, ne használja tovább a töltő kábelét. 

- A termék használatakor használjon megfelelő, a gyártó által ajánlott tápkábelt (mellékelve).  

-A termék működéséhez 4 LR14 elemre (nem tartozék) és adagoló kábelre (nem tartozék) van szüksége. A szükséges tápkábel paraméterei: bemenet: 100–240 V, 50/60 Hz, 

0,3A, kimenet: 5–6 V, 800 mA – 1A. 

Termék leírás  

7. USB-kábel 

Hogyan kell összeszerelni 

1. Hajtsa ki a hinta lábait, hogy stabil legyen a lapos felületen. 

2. Helyezze a hangmodult a baba hinta keretébre, ahogy az a 2. ábrán látható. Az összeszerelés akkor sikeres, ha egy kattanást hall. 

3. Emelje fel az ülés (5) vázát, majd tegye rá a szövetet burkolatát (3. ábra). Rögzítse a tépőzárat a burkolat alján. 

Hogyan cserélje ki az akkumulátort? 

1. Csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó fedelét (4. ábra). 

2. Távolítsa el az elem tartó fedelét és helyezzen be négy LR14 akkumulátort a rekeszbe. Különös figyelmet kell fordítani az akkumulátor pólusaira (lásd: 5. ábra). 

Javasoljuk lúgos elemek használatát. 

3. Helyezze fel az elemtartó fedelét, és csavarhúzóval húzza meg. Ne húzza túl szorosra (6. ábra). 

Kábel 

A hálózati tápegység használatához csatlakoztasson egy USB-kábelt a baba hinta hangmoduljához (a 13. ábrán f-vel jelölt port). Helyezze be a második véget a megfelelő 

hálózati adapterbe (nem tartozék). 

Megjegyzés! Az adagoló kábelének a következő paraméterekkel kell rendelkeznie: 

Bemenet: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3A 

Teljesítmény: 5–6 V, 800 mA – 1A 

Hogyan kell használni a terméket 

Párna - a termék kiváló minőségű párnával van felszerelve, amelyet a párna alatt található tépőzáras (6) burkolathoz lehet rögzíteni. Ehhez húzza a tépőzárat a párnán az 

ülésből kiemelkedő rögzítőn keresztül (7. ábra), és rögzítse. 

5 pontos biztonsági öv - amikor a gyermek a hintában van, a biztonsági öveket mindig rögzíteni kell. 



A. Az övek rögzítése:  

1. Helyezze a gyermeket a babahintába. Ügyeljen arra, hogy gyermeke lábai átnyúljanak a védőszövet párnán, ahogy az a 11. ábrán látható. 

2. Húzza át a gyermek kezét a vállhevedereken (8. ábra). 

3. Ha az övek csatlakoztatva vannak, illessze azokat a C csatba (8. ábra szerint). Ha egy kattanást hall, azt jelenti, hogy az összeszerelés sikeres volt. 

4. Miután a szíjakat rögzítette, tegye a védőt a csatra (9. ábra). 

 

B. Az övek kioldása: nyomja meg a csaton lévő gombot, és húzza ki a szíjakat (10. ábra). 

C. Az övek beállítása 

Állítsa be a biztonsági öveket a gyermek testéhez. Az öveknek szorosan illeszkedniük kell a gyermek testéhez, de nem okozhatnak kellemetlenséget. Az öveknek nem szabad 

elfordulniuk. 

Megváltoztathatja a vállszíjak magasságát. Ehhez vegye ki a betéteket, és vezesse ki őket az ülésen található lyukakon (a 12. ábrán megjelölve). Ezután húzza át a szíjakat 

egy másik lyukon keresztül, és rögzítse azokat a burkolat másik oldalán. 

Irányító modul 

lásd: ábra 13. 

a. sebességszabályozó gomb 

b. zene / hangerő megváltoztatása 

c. ringatási idő beállítása 

d. ringatási idő csökkentése 

e. töltő port 

Sebességszabályozó gomb - lehetővé teszi, hogy a szék folyamatosan és nyugtatóan mozogjon. Kiválaszthatja a sebesség szintjét, a jelölt gombbal. A kikapcsoláshoz forgassa 

a gombot a kezdeti helyzetbe, 0-val van jelölve. 

Zene lejátszása / hangerő megváltoztatása - nyomja meg ezt a gombot a zene lejátszásához. Először a hangerő minimális. A hangerő növeléséhez nyomja meg ismét a 

gombot. A zene lejátszás leállításához nyomja meg ezt a gombot háromszor. 

Ringatási idő hozzáadása / rövidítése - ez az opció lehetővé teszi a termék leállításának ütemezését. A következő időbeállításokat választhatja: 15, 30, 45 perc. Ha nem 

használja (a három LED egyikének sem világít), akkor a készülék 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol. 

 

Ha a termék nem működik megfelelően (pl. A ringató teljesítmény túl alacsony, torz zene, torz fényjelzések), az azt jelentheti, hogy az akkumulátort ki kell cserélni. 

A termék tárolása és szállítása 

 

A termék összehajtása (14. ábra): 

1. Emelje fel az ülés mindkét keretét. 

2. Válasszuk le a vezérlőmodult a babahintáról, a keretről, majd emeljük fel. 

3. Csatlakoztassa a termék lábait. 

4. Rögzítse a terméket a burkolat hátoldalán található övvel (lásd: ábra. 15). 

Probléma Lehetséges ok Megoldás További információ 

A jelzőfény villog Merülőben lévő elem vagy 

sérült táp kábel 

Cserélje ki az elemet vagy az 

adaptert 

 

A ringatás hirtelen leáll Letelt a beállított idő Kapcsolja ki a ringatást egy 

gombbal, majd aktiválja újra. 

Tiltsa le a ringatási idő 

beállítását.  

Ezeknek a beállításoknak az 

eredményeként a termék 

tovább működik, csak a 

következők fognak 

megváltozni: a ringatási idő és 

a ringatási sebesség. 

A ringatás nem indul el Az elem rosszul lett be 

helyezve. 

 

Sérült a tápkábel. 

 

Rosszul lett csatlakoztatva a 

tápkábel. 

 

Nincs áramforrás a 

konnektorban. 

Helyezze be újra az elemeket, 

figyelve a helyes irányra 

(pólusok). 

 

Ellenőrizze a tápkábelt. 

 

Ellenőrizze, hogy az tápkábel 

megfelelően be van-e dugva a 

dugaljba. 

 

A ringatási szög a kívántnál 

alacsonyabb 

A hintának 20-45 másodpercre 

szüksége van a megfelelő 

ringatáshoz. 

 Alacsony feszültségnél és nagy 

terhelésnél a hintának akár 50 

másodpercre is szüksége lehet, 

hogy megfelelően ringasson. 

Torz zene Lemerült elemek Cserélje ki az elemeket  

Hirtelen leáll a zene Letelt a beállított idő Nyomja meg újra a 

zenelejátszó gombot. 

A ringatási idő és a zene 

lejátszási ideje nem korrelál. 

Úgy is be tudja állítani a 

terméket, hogy a zene leálljon, 

amikor a termék tovább 

ringatja a gyermeket, vagy 

fordítva. Ez a beállítás nagyobb 

szabadságot ad a felhasználó 

számára a beállítások 

változtatásában. 

Tisztítás és karbantartás 

Párna, üléshuzat - kézzel mossuk max. 40 ° C-on. A kar és a keretek - mossa le nedves és puha ruhával, gyenge tisztítószerrel, majd törölje le. 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 


