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Használati útmutató 
 
Termék neve: ROBIN  

Termék típusa: HINTA  

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám: +36705863197 www.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 megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. 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. Kérjük, olvassa 

el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie.  E rendelkezés és az összeszerelési utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár 

halált okozhat. 

Megjegyzés: 

- A hintaszék 9 kg-ig használható. 

- Mielőtt használja a terméket, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve. 

- Mindig használja a biztonsági öveket, hogy gyermekét megóvja attól, hogy gyermeke kiessen a hintából. 

- Ne helyezze egyenetlen felületre. 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Tartsa távol a hintaszéket nyílt lángtól. 

- Ne módosítsa semmilyen részét a hintának, ha gyermeke épp benne van. 

- A hintaszéket felnőttnek kell összeszerelni. 

- Ne engedje, hogy gyermeke a babakocsiban vagy a szállítóban álljon. 

- A sérült alkatrészt ki kell cserélni újra. Ne használja a hintát hibás alkatrészekkel. 

- Csak a gyártó által forgalmazott alkatrészeket lehet használni a lengőszéknél. 

- A termék kicsomagolása után, a dobozt és a védőfóliákat tartsa távol a gyermekektől. 

Összeszerelés: 

1. Hajtsa ki a keretcsöveket kifelé. 

 

 

 

2. Illessze össze a hátsó és az első alapcsöveket a fő keret csövével. A „kattanás” hang azt jelzi, hogy helyesen vannak rögzítve.

 

3. Hajtsa ki az ülést. Oldja ki a rögzítőkart, és tárja szét a háttámlát és az ülés alját. 

 

 

 

4. Csatlakoztassa a bal és a jobb kart a kerethez. 
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5. A karok eltávolításához használjon egy vékony szerszámot, akár 4 mm-ig (pl. Csavarhúzó), nyomja meg a zárat, és húzza ki a karokat és a szerszámot (2) (3).

  

6. Játékok csatolása a körhintához: Helyezze be a huzalokat (a játékhoz csatlakoztatva) a körhinta karjaihoz. 

 

 

 

 

 

7. A körhinta oszlop beszerelése: Csúsztassa a körhinta végét a vezetőbe, amíg a helyére nem pattan. 

 

 

 

 

 

 

8. Az ülésen ülő gyermeket a biztonsági hevederrel kell rögzíteni. A szíjak hossza a kapcsokkal állítható. 

 

 

 

 

9. Az ülés két különböző pozícióba állítható. Nyomja meg a dőlésszabályozó gombokat (az ülés mindkét oldalán, a középső részen), és állítsa az ülést fekvő vagy ülő 

helyzetbe. 

 

 

 

 

10. A körhinta vízszintesen dönthető úgy, hogy könnyedén lehessen elhelyezni a gyereket, vagy kivenni a gyermekét. 

 

11. Az alsó rész összecsukása: Nyomja meg a lengőszerkezet hátoldalán lévő gombokat, és hajtsa be a hátsó keretcsöveket. 
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12. Két módja van a LO-Robin lengőszék tápellátásának: 

a) A mellékelt tápegységgel.  

b) 4 AA elemmel. Csavarja ki és nyissa ki az akkumulátor fedelét (1). Helyezze az elemeket az elemtartó rekeszbe, figyelve a helyes polaritást (+/-) (2). Ezután helyezze 

vissza az akkumulátorfedelet és húzza meg a csavart (3).  

Figyelmeztetés: 

• Ne töltse az egyszer használatos elemeket. 

• Csak felnőtt tölthet fel akkumulátorokat. 

• A töltés előtt az elemeket el kell távolítani a készülékből. 

• Ne használjon használt elemeket új elemekkel. 

• Ne használjon különféle típusú elemeket. 

• Helyezze az akkumulátort a megfelelő polaritásnak megfelelően. 

• Az elhasználódott elemeket el kell távolítani a készülékből. 

• Csak a mellékelt tápkábelt használja. 

• Az elemeket és a tápkábelt tartsa távol a gyermektől. 

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a tápkábelt. 

• Ne csatlakoztassa a tápegységet, ha elem van a készülékben. 

Tisztítás és karbantartás: 

• Ne mossa ki gépben. 

• Ne használjon fehérítőt a készülék tisztításához.  

• A szövetrészeket csak kézzel lehet mosni (legfeljebb 30 ° C-on). 

• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásról. 

• A keret nedves ruhával tisztítható 

 

A terméket tesztelték és megfelel az EN 14988-2012 szabványnak. 

 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől 

 

 

 


