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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. 

- A pihenőszék speciális tépőzárral van ellátva, amely megkönnyíti a termék mozgatását egy másik helyre. A fogantyúkkal való szállítás során nem szabad gyermeket helyezni a 

pihenőszékbe. 

- 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. 

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

- 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. 

- Csak a gyártó által szállított kiegészítőket vagy pótalkatrészeket használja. 

- A terméket csak a tervezett célokra használja. 

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

 

A terméket tesztelték és megfelel az EN 12790:2009 Europai szabványnak. 

 

Leírás 

1. Puha bélés 

2. Helyzetbeállító szabályozó 

3. Rögzítetlen borítás 

4. Biztonsági öv takaróval és tépőzárral 

5. Fogantyúk tépőzárral 

6. Csavar rögzítő fedéllel 

 

 



 

Hogyan használja 

Hogyan kell összeszerelni a pihenőszéket 

A pihenőszék összeszereléséhez fogja meg a felső éleit és húzza fel (1. ábra). Rögzítse az ütközőt az első vagy a második pozícióba (2) 

úgy, hogy a szelepet behelyezi az egyik barázdába (lásd alább: Hogyan kell a pihenőszék helyzetét megváltoztatni és összehajtani). A 

szelepnek be kell csúsznia a horonyba és a rögzítésbe, ami azt jelenti, hogy megfelelően rögzítették. 

A termék használata előtt vigyázzon, és ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a mechanizmus megfelelően rögzült-e. 

Megjegyzés! Mielőtt gyermekét a pihenőszékbe helyezné, győzödjön meg róla, hogy a szelep megfelelően van rögzítve. 

 

 

 

Hogyan kell a pihenőszék helyzetét megváltoztatni és összehajtani 

Emelje fel a háttámlát, majd állítsa be a pihenőszéket (2) a kívánt helyzetbe. 

- Első pozíció: Alacsonyabb, alvásra vagy pihenésre tervezve. 

- Második pozíció: Magasabb, játékra tervezve. Amikor egy kattanást hall, azt jelenti hogy a pihenőszék az első vagy a második 

helyzetbe lett rögzítve. 

- Szállítási helyzet – a pihenőszék összehajtása, ha nem használják. A terméket speciális tépőzáras fogantyúkkal látják el, amelyek 

megkönnyítik a termék mozgatását egy másik helyre. Ne használja a terméket hajtott helyzetben. Ebben a helyzetben nem fog kattanást 

hallani, a szelep csendben becsúszik a horonyba. 

 

Hogyan csatolja és szedje szét az öveket 

Megjegyzés! Mindig győzödjön meg róla, hogy gyermeke be van kötve. Ez megvédi gyermekét attól, hogy kiessen a termékből. 

Helyezze a gyermeket a pihenőszékbe, mindkét oldalán rögzítse a tépőzárat. Állítsa be a biztonsági hevedert úgy, hogy az szorosan 

illeszkedjen a testhez, és ne okozzon kellemetlenséget. A gyermek teste és hevederek (övek) között nem szabad helynek maradnia. 

Az övek kioldásához mindkét oldalán húzza le a tépőzárat. 

 

A huzat eltávolítása és rögzítése 

 

Távolítsa el és manuálisan mossa ki a pihenőszéket (lásd alább: „Tisztítás és karbantartás”) 

A burkolat eltávolításához nyomja meg az ábrán nyilakkal jelölt klipeket (4. ábra) mindkét oldalon, a pihenőszék hátulján. Ezután 

távolítsa el a tépőzárakat (5. ábra), és csavarja ki a csavarokat, amelyek védik a keret burkolatát. Erre a célra csavarhúzót használjon. 

Jegyzet! Tartsa meg a csavarokat és alátéteket annak érdekében, hogy a fedelet újra a kerethez tudja rögzíteni. 

Tartsa távol gyermekektől, hogy elkerülje a nyelési és fulladási kockázatokat! 

A fedél újbóli rögzítéséhez tegye rá a pihenőszék keretére. Rögzítse mindkét övet a termék hátulján, amíg egy kattanást nem hall (6. és 7. 

ábra). 

Ezután rögzítse a tépőzárat, rögzítve a burkolatot, és rögzítse a védő alátétet a kereten lévő lyukakon. Csavarhúzóval és csavarokkal 

csavarozza be a keretbe (8. ábra). Ismételje meg az eljárást a pihenőszék második keretével. 

 

Hogyan kell tisztítani és karbantartani 

A fedél kisebb foltjait szivaccsal és enyhe mosószerrel (például szappannal) moshatja le. A makacsabb foltok esetében a pihenőszék 

burkolat eltávolítható (lásd: Hogyan kell eltávolítani a borítást), és kézzel max. 30 ° C-on  enyhe mosószer használatával tisztítható. Ne 

használjon fehérítőt vagy más erős ammónia-alapú vegyi anyagot. Ne mossa ki a mosógépben, és ne szárítsa mechanikusan. A nedves 

takarót addig kell hagyni, amíg kiszárad, szellőztetett helyiségben, távol a napfénytől, amely kiszívhatja a színét. 

A keretet és a műanyag elemeket nedves ruhával és enyhe mosószerrel moshatjuk. Mosás után törölje le ruhával. 

Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérően. 

Tárolja a terméket száraz helyen, nedvességtől távol. 

Rendszeresen ellenőrizze a pihenőszéket, hogy esetleg nem sérült-e a fedőkeret. Ne használja a készüléket, ha annak bármely része sérült 

vagy hiányzik. Csak a gyártó által szállított kiegészítőket használjon, más termékek érvényteleníthetik a garanciát. 

 

 

  

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

 


