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Használati útmutató 
 
Termék neve: RUBEN  

Termék típusa: PIHENŐSZÉK  

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. 

Fontos! 

Őrizze meg a későbbiekre, ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk: info@babylion.hu 

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

okozhat. 

Figyelmeztetés! 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Ne használja, amennyiben gyermeket nem tud magától ülni. 

- vagy ha súlya meghaladta a 12 kg-ot. 

- Ez a termék nem használható a hosszú alvásra. 

- Mindig használja a rögzítőket. 

- Hogy elkerülje a sérüléseket, tartsa távol gyermekét a terméktől amikor kicsomagolja, 

- vagy összeszereli. 

- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel. 

- Soha ne mozgassa vagy emelje fel a széket, ha gyermeke benne van. 

- Amikor a zene be van kapcsolva, automatikusan alacsonyra van állítva. 

- Ez a termék nem helyettesítheti a hosszú alvásra szánt kiságyat. Amennyiben gyermekének hosszú alvásra van szüksége, helyezze ágyba. 

- Ne használj a széket, ha sérült vagy ha bármilyen része hiányzik. 

- Ne használjon más kiegészítőket, mint a gyártó által ajánlott. 

- Ne töltse az elemet erre a célra. 

- Ne használjon más típusú elemeket vagy használt és új elemeket egyszerre. 

- Mindig győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve a polaritásuknak megfelelően. 

- A lemerült elemet el kell távolítani a termékből. 

- Az áramellátást rendszeresen ellenőrizni kell a kábel, a dugó, a csatlakozó és más alkatrészek károsodása miatt. Bármilyen kár esetén azonnal szüntesse meg a 

készülék használatát. 

- Ezt a készüléket csak a gyártó által ajánlott tápegységgel szabad használni 

- Soha ne használjon játékhintát az emeléshez vagy a hintázáshoz. 

Összeszerelési útmutató 

Megjegyzés: Csak felnőtt szerelheti össze a terméket. 

1. Hajtsa ki a főkeretet és a kiegészítő keretet (mindkét összecsukható gomb lenyomásával, és 

egyidejűleg húzva mindkét csövet a nyilak által jelzett irányba). 

2. Csatlakoztassa az alapcsöveket (az elülső és a hátsó) a fő- és segédkeret csövéhez, és tolja be, 

amíg teljesen be nem záródnak. Ezután húzza meg mindegyiküket, hogy megbizonyosodjon róla, hogy megfelelően vannak összeszerelve és rögzítve. 

3. Rögzítse az üléskeretet a fő- és segédkeretek fejéhez rögzítőcsavarokkal, fejekkel és fedelekkel az alábbi ábrák szerint. Ezután húzza meg az ülés karját, hogy 

megbizonyosodjon arról, hogy a szerelvény helyes. 

 

4. Helyezze a játékrúd mindkét végét az ülés bal és jobb karján lévő négyszögletes lyukakba az alábbi ábrák szerint. 

 5. Szerelje fel a szúnyoghálót az ülés fölé, az alábbi ábrák szerint. 
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6. Csatlakoztassa a vállpántokat az alábbi képeken található utasítások betartásával. 

 

Állítsa be a vállpántok és az ölelőszalag hosszát az alábbi képek betartásával. 

 

 

Megjegyzés: 

Hinta funkció: 5 sebességfokozat áll rendelkezésre. Nyomja meg a "+" gombot, hogy felgyorsuljon, és a "-" gomb 

lelassuláshoz. A LED-ek az aktuális fordulatszám szintet jelzik. (Lásd az alábbi képet). 

Három lengési idő áll rendelkezésre. Ha egyszer megnyomja az időbeállítási gombot, az első LED jelzőfény világít, és a 

lengést 8 percre állította. Nyomja meg kétszer a gombot, hogy kiválassza a 15 perces programot (2 LED világít), vagy 

háromszor -, hogy 30 percre állítsa be (3 LED világít). Ezután az összes funkció leáll, és a hinta bekapcsol a készenléti 

üzemmódba az akkumulátor energia megtakarítása érdekében. Ha nem használja az időbeállítási opciókat, akkor az 

összes elindított funkció addig folytatódik, amíg az akkumulátor ki nem kapcsol. 

 

Zene gomb: 

Nyomja meg egyszer, hogy elindítsa a zenét. 

A zenei hangerő beállításához nyomja meg újra (legfeljebb 3-szor). 

Egy másik nyomás (ötödik) megállítja a zenét. Nyomja meg ismét a gombot a következő dal 

lejátszásához. 

A hinta 4 db 1,5 V-os AA elem (a fő keret belsőjében) vagy a hálózati adapter táplálható. 

 

Az elemek behelyezése 

Csavarhúzóval távolítsa el a csavart; 

távolítsa el az akkumulátor fedelét; 

helyezze az elemeket az elemtartó rekeszbe, figyelve a helyes polaritást (+/-); helyezze vissza a 

fedelet; 

rögzítse a csavart. 

Használja ugyanazt a lépést az elemek eltávolításához. 

 

2. Fő tápegység: 

- Csatlakoztassa az adapter tápkábelét egy hálózati aljzathoz (100-240V), az alábbi ábrán látható 

módon. 

- Helyezze be a kábel másik végét a főkeret fejének egyenáramú csatlakozójába. 

 

Figyelmeztetés:  

Ne töltsön nem újratölthető elemeket. 

Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelet alatt lehet tölteni. 

A töltés előtt az újratölthető elemeket ki kell venni a készülék elemtartójából. 

Ne keverje össze az új típusú elemeket a régi elemekkel. 

Az elemeket a megfelelő polaritás figyelembevételével kell elhelyezni. 

A lemerült elemeket el kell távolítani a hintából. 

A tápegység csatlakozóit nem szabad rövidre zárni. 

A hintát az eredeti AC adapterrel kell használni. Az adapter bemeneti paraméterei 100-240V ~ 50 / 60Hz, max 0.3A. Az adapter kimeneti paraméterei: 5.8 - 6V 800mA-1A. 

Az adaptert távol kell helyezni a babától. 

A hintához használt adaptert rendszeresen meg kell vizsgálni a kábel, a dugók és más alkatrészek károsodásának szempontjából. Ilyen zavar esetén a terméket addig nem 

szabad használni, amíg meg nem javítják. 

 

3. Háttámla dőlésszögének beállítása és a hinta összecsukása 

(1) A háttámla dőlésszögének beállítása: 

Nyomja meg egyszerre a bal és a jobb oldali ülésszabályozó gombot, majd döntse meg az ülést felfelé vagy 

lefelé a kívánt háttámla-szög beállításához (lásd az alábbi képet). 

 

Nyomja meg a beállító gombokat, amelyek az ülés mindkét oldalán helyezkednek el, és a nyilakkal jelzett 

irányba billentik az ülést. 
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(2) Összecsukás: 

először hajtsa össze az ülést, és rögzítse a rögzítővel; 

majd nyomja meg a főkeret és a kiegészítő keret összecsukható gombjait a keretcsövek 

összehajtásához. 

 

 

 

Takarítás: 

Szék: Szedje le az ülést és a háttámlát a keretről, majd kézzel mossa, hideg vízzel óvatosan. 

Keret: Törölje le a fém keretet puha, tiszta ronggyal és enyhén szappanos vízzel. 

 

Megjegyzés! Ne mossa mosógépben, centrifugázza és ne szárítsa szárítógépben. 

 

Tárolási utasítások: 

- Távolítsa el az elemeket, ha huzamosabb ideig nem fogja használni. 

- Tartsa távol gyermekétől. 

 

A terméket tesztelték és megfelel az EN 16232:2013 szabványnak. 

 

 


