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Használati útmutató 
 
Termék neve: PAULA 

Termék típusa: JÁTSZÓSZŐNYEG 

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 a Lionelot választotta. 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. Mielőtt használná a terméket, kérem figyelmesen olvassa el a 

kézikönyvet. Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. E rendelkezés és az összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy akár halált 

okozhat. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

- Ez a szőnyeg 0+ korcsoporttól használható 

- A szőnyeg 3 módon lehet használni 

o fejpántokkal - a hason fekvő játékhoz 

o karikával - a háton fekvő játékhoz 

o keret nélkül - mint egy kényelmes oktatási takaró 

- Kifejezetten fekete-fehér és élénk színek kontrasztos kombinációin alapuló nyomtatás. 

- Interaktív keret, beépített fénypanellel és zenével. 

- A fények 2 üzemmódban játszanak: szabad üzemmód, amelyben a gyermek szabadon követheti a fényeket és a fény játék mód (gyorsabb változtatások a rend 

megtartása nélkül). 

- Zene hangerőszabályzóval ( hangos, csendes és hang nélkül) 

- 4 állat van rajta, amely nyomásra hangot ad ki. 

- Van benne egy párna, hason fekvéshez 

- A szőnyeg közepe zörgő anyaggal van töltve. 

- számos címke van a játékokon és a szőnyegen, amelyeket a gyerekek szeretnek 

- Puha töltés vastag szigeteléssel a talajból 

- 3 AAA elem szükséges (nem tartalmaz elemet) 

- Dimenziói: 91*91*51 cm. 

A matrac megfelel az EN 71-1:2014+A1:2018; EN71-2+A1:2014 és az EN 71-3:2013+A3:2018 szabványnak. 

Figyelmeztetések: 

- Felnőt által kell összeszerelni. 

- Nem szabad A szőnyeget kiságyba vagy játszótéren elhelyezni. 

- Csak földön használja, mindig legyen felnőtt felügyelete mellett. 

- Ellenőrizze a terméket az első használat előtt. 

- Ne használja a terméket, amennyiben tönkre ment vagy megsérült. Az összes csomagolási elemet távolítsa el. 

Az anyaga 100% Polyester 

 

 

Kezelési útmutató 

A csomag tartalmaz 3 AAA elemet, amit DEMO módban lehet használni. 

Normál módba kapcsoláshoz mozgassa a kapcsolót az ON feliratra 

Az elem cseréje (csak felnőtt által): 

- Használjon csavarhúzót a fedél kinyitásához. 

- Helyezzen be új A 1.5V AAA elemet. 

- Győzödjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve. 
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- Csavarja vissza a csavarokat. 

Összeszerelés 

1. Helyezze az elemes dobozt a zsebbe. Zárja be a zsebet. Tárja szét a szőnyeget a földön a mintával felfelé. 

2. Helyezze az első pántot a szőnyegre (ablakok lefelé nézzenek). Fordítsa lefelé a második pántot (színes csíkokkal lefelé 

irányítva). 

3. Válassza ki az egyik műanyag kampót a nyílások végén, és dugja át a szőnyeg sarkában lévő legközelebbi lyukon. 

4. Helyezze a horgot a szőnyeg alá. Ismételje meg a lépéseket a szőnyeg másik oldalán. Csatlakoztassa a második ívet ugyanúgy. 

 

 

Fény és hang funkció: 

Amikor az ON módra van állítva a kapcsoló, nyomjon meg bármilyen gombot hogy aktiválja a zenét és a fényt. 

- mozgó játékok vagy ívek hatnak a hanghatásokra. 

- Az energia takarékos mód 20 perccel kezdődik meg, amennyiben nem nyom meg semmilyen gombot. 

- Nyomja meg a RUN gombot hogy újra indítsa a szőnyeget. 

Kezdő gomb: 

Nyomja meg hogy be és kikapcsolja 

Hangerő szabályzó gomb: 

A hangerő automatikusan hangosra van állítva. 

- egyszer nyomja meg a némításhoz 

- mégegyszeri megnyomással kikapcsolja 

- 3 zenét játszik le egymás után. 

- a hanghatást a mozgás váltja ki. 

Fény szabályzó gomb:  

- A fény automatikusan mozgó módban indul el. Az ív egyik végéről a másikra mozognak, hogy a gyermek követhesse őket. 

- Nyomja meg egyszer, hogy a fények játék módban legyen. A fények a zenével fognak együtt játszani. 

- Nyomja meg még egyszer, hogy kikapcsolja a fényeke. 

 

 

 


