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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 pihenőszéket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

A termék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet gyermekeire. 

Megjegyzés!   A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie.  

Figyelmeztetések: 

Megjegyzés! Tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra. 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdené a terméket használni, hogy megnézze annak összes funkcióját, és a rendeltetésszerű használatnak megfelelően 

használja. Ha a terméket a kézikönyvtől eltérően használja, veszélyt jelenthet gyermekére! 

- A pihenőszéket csecsemők és kisgyermekek (0+) használhatják 

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

- Soha ne használja a terméket lejtős felületeken vagy magasított felületen, mert a gyermek mozgatása miatt a pihenőszék elcsúszhat vagy leeshet. 

- Soha ne használja a terméket puha felületen (például ágyon, kanapén, párnán), mert a termék összeeshet és megfojthatja a gyermeket. Helyezze a terméket egy sima és 

stabil felületre. 

- Csak a felnőttek szerelhetik össze a pihenőszéket. 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

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

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

- Mindig használjon biztonsági öveket. 

- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel. 

- Ne használja biztonsági ülésként autóban a pihenőszéket. 

- Ne használja a terméket lépcsőház közelében. 

- Ne javítsa a terméket saját maga és ne végezzen rajta módosításokat. Csak a hivatalos szervizközpont végezheti ezeket a műveleteket. 

- Az össze- és szétszerelést végezze távol gyermekétől. 

- Amikor nem használja a terméket, tartsa távol gyermekétől. 

- Ne tegyen bele olyan tárgyakat, ami a gyermeket veszélyeztetheti. 

- Ne takarja le a pihenőszéket olyan tárgyakkal, amelyek megakadályozhatják a légáramlást vagy veszélyt jelenthetnek egy gyermek számára. 

- Ne függesszen fel a székre olyan elemeket, amelyek befolyásolják pihenőszék stabilitását. 

- Ne tegye a terméket gyermekével drapéria vagy elektromos vezeték közelében, mert fulladási és áramütési kockázatot jelenthet. 

- Csak a gyártó által szállított kiegészítőket vagy pótalkatrészeket használja. 

- A terméket csak a tervezett célokra használja. 

- A terméket tűz, hő, nedvesség és folyadékok forrásaitól távol tárolja. 

- A termék akkor használatra kész, ha minden zár megfelelően rögzítve van. 

- Minden használat vagy összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés, laza csatlakozás, hiányzó elemek vagy éles felületek a terméken. Tilos a terméket használni, ha 

bármely alkatrész hiányzik vagy sérült. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a gyártó szervizközpontjával. 

-Ha gyermeke nem képes egyedül tartani a függőleges helyzetet - használja a szék legalacsonyabb helyzetét. A magasabb pozíciókat azoknak a gyermekeknek szánják, akik 

nem dőlnek előre ülés közben. 

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. 

- Ne tárolja az elemeket magas hőmérsékletben (pl. Autóban). 

- 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. 

- Az akkumulátort vegye ki a rekeszből a feltöltéshez. 

- Az elemek cseréjekor csak azonos típusú elemet (alkaline /lúgos/ LR6) használjon. 

- Ne keverje a régi és új elemeket. 

- Az elemeket a jogszabályok szerint speciális tartályokba dobja ki. 

A zenéléshez és vibráláshoz 2 darab LR6 alkaline /lúgos/ elemre van szükség. Ezek nem részei a terméknek. 



Termék leírás (1. ábra) 

1. A szék bal talpa 

2. A szék jobb talpa 

3. Hang- és rezgésmodul 

4. Az üléskeret hátsó része hintáztatóval 

5. Az üléskeret bal oldala 

6. Az üléskeret jobb oldala 

7. Burkolat 

8. Az üléskeret hátsó része magasságállítással 

9. Játéktartó  

10. Játéktartó 

11. Hintáztató 

12. Összecsukó kulcs 

13. Ülésmagasság beállító 

Hang- és rezgésmodul: 

A. Hangerő megváltoztatása 

B. A dallam megváltoztatása 

C. Rezgés be / ki 

D. Modul be / ki 

Hogyan használja 

1. Hogyan kell összeszerelni a pihenőszéket 

Helyezze be a pihenőszék bal és jobb oldali talpát (1, 2) a hang- és rezgésmodul (3) nyílásaiba (2. ábra). Ha egy kattanást hall, az azt jelenti, hogy a talpakat megfelelően 

rögzítették. 

Csúsztassa mindkét talpat (1,2) a keret hátsó részén található lyukakba (4) (3. ábra). Ha egy kattanást hall, azt jelenti, hogy megfelelően vannak rögzítve. 

Csúsztassa az üléskeret mindkét részét (5,6) a burkolat lyukaiba (4. ábra). 

Ezután csúsztassa mindkét üléskeretet a lyukakba a hang- és a rezgésmodul felső részén (4. ábra). Ha egy kattanást hall, azt jelenti, hogy megfelelően vannak rögzítve. 

Csatlakoztassa a keret hátsó elemeit (8,4), majd csúsztassa be az üléskeretbe (6. ábra). 

Húzza meg a hevedereket a fedélen keresztül, és rögzítse a másik oldalon lévő kapcsokkal. Rögzítse a fedőhevedert a pihenőszék alatt. Megjegyzés: ez nélkülözhetetlen elem, 

amely biztosítja a burkolat teherbírását (7. ábra). 

Szerelje fel a játéktartót (9,10) az alapba csúsztatva. Most már készen áll a hintaszék. 

2. Biztonsági övek 

Az övek kioldásához nyomja meg a csat fedelet, és nyomja meg az övcsaton található gombot (9. ábra). 

Az övek megfelelő rögzítéséhez húzza a gyermek kezét át a hevederen a 10. ábrán látható módon, majd csatlakoztassa a biztonsági övet a csatba. Állítsa be az övek hosszát a 

gyermek testéhez úgy, hogy azok szorosan illeszkedjenek, de ne okozzanak kellemetlenséget. Rögzítse a szíjakat a burkolat hátoldalán található kapcsokkal. 

Az övek 3 magasságban állíthatók. 

3. Hogyan cserélje ki az akkumulátort? 

Az akkumulátor cseréjéhez szükség van egy csavarhúzóra (nem tartozék). 

Az akkumulátor cseréjéhez csavarja ki a csavart a burkolatról, és helyezzen bele 2 darab LR6 elemet, ne felejtse el, hogy a jelölésnek megfelelően tegye bele. A burkolat 

fedelét ezután csavarozza vissza a csavarhúzóval (12. ábra). 

 

4. Hogyan változtassuk meg a magasságot? 

A pihenőszék magasságát a rendelkezésre álló négy helyzet közül egyben állíthatja be. 

Megjegyzés! Ha gyermeke egymagában nem képes megtartani a függőleges pozíciót - használja az pihenőszék legalacsonyabb helyzetét. A magasabb pozíciókat azoknak a 

gyermekeknek szánják, akik nem hajolnak előre, és képesek megtartani a függőleges helyzetet. 

Megjegyzés! A pihenőszék reteszelő mechanizmussal van felszerelve, amely biztosítja a terméket a magasság változás ellen. A pihenőszék magasságának megváltoztatásához 

először óvatosan emelje fel a szék háttámláját, majd nyomja meg a magasság beállító gombot (13), és végül állítsa be a kívánt helyzetet. 

5. Hogyan kell szállítani az pihenőszéket 

Húzza ki játéktartót, majd nyomja meg a szék összecsukó gombot (12). Szerelje le a keret hátsó részét a szék aljáról, hajtsa össze a terméket (14. ábra), és rögzítse a tartót a 

burkolat hátuljának övével. 

jegyzet! Ez a helyzet csak a termék átvitelére szolgál. Tilos a terméket szállítási helyzetben használni. 

6. Hogyan rögzíthető a ringatás 

A termék hintájának rögzítéséhez húzza ki a keret (11) hátulján található zárat és hajtsa le a padlóra (15. ábra). A hintázás újbóli használatához csúsztassa vissza a reteszt (16. 

ábra). 

7. Hang- és rezgésmodul 

A termék hang- és rezgő modullal (3) van felszerelve (17. ábra). A bekapcsoláshoz nyomja meg a ki / be kapcsolót (a 17. ábrán D jelöléssel). A hangerő megváltoztatásához 

nyomja meg többször az A-val jelölt gombot a kívánt hangerő beállításához. 

Nyomja meg többször a C-vel jelölt gombot a rezgések aktiválásához, az intenzitás megváltoztatásához vagy a funkció letiltásához. A dallam megváltoztatásához nyomja meg 

többször a B-vel jelölt gombot. 

8. Hogyan lehet szétszerelni a burkolatot? 

Szerelje le a védő csatot a burkolat hátulján. Lazítsa meg a termék biztonsági öveit. Használjon hosszanti elemet a modul alján található klip megnyomásához. Vegye le a 

termék keretét, és távolítsa el a burkolatot. 

Tisztítás és karbantartás 

Kézzel mossa ki a kárpitot legfeljebb 30 ° C hőmérsékleten, puha tisztítószer (például szappan) felhasználásával. Ne fehérítse a kárpitot, ne szárítsa ki szárítógépben vagy 

vasalja. 

Tisztítsa meg a keretet puha nedves ronggyal. Tilos fehéríteni vagy maró hatású tisztítószereket használni. Tilos ezeket az elemeket vízbe meríteni. 

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


