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Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és 

a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” (I. 

súlycsoport) és „félig univerzális” (0+, II. és III. súlycsoport) gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel 

„univerzálisnak” és „félig univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Kérdés esetén forduljon a készülék 

gyártójához vagy a kereskedőhöz. Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECE 16. sz. rendelet 

engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé 

teszi számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a 

használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, 

kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.  

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint az 0+ I + II + III súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 0 és 36 kg közötti súlyú gyermekek számára. A 

biztonsági ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme 

érdekében mindig szerelje fel és használja a LO-Sander -t a jelen kézikönyvben leírtak szerint. 

1.Funkció 

Ez a biztonsági ülés az 0- III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 0–36 kg súlyú (kb. 0-tól 12 év közötti) 

gyermekek számára 

0+        Súlycsoport: 0kg – 13kg 

I. Súlycsoport: 9kg – 18kg 

II. Súlycsoport: 15kg – 25kg 

III. Súlycsoport: 22kg – 36kg 

A 0+ és az I. csoportba tartozó gyerekeknek a biztonsági üléshez mellékelt biztonsági öveket (kábelköteget) kell használni. 

a biztonsági ülést önmagában is rögzíti a járműüléshez egy ISOFIX rendszerrel, valamint egy felsőrész felső hevederrel és 

egy 3 pontos biztonsági övvel. a II. és III. csoportba tartozó gyermekek esetén a biztonsági heveder eltávolításra kerül, és 

a gyermek az autó 3 pontos biztonsági övével van rögzítve. 

Megjegyzés: kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt használatba venné az autós biztonsági ülést, és 

tartsa azt későbbi felhasználásra. A helytelen telepítés súlyos veszélyt jelenthet gyermeke életére. 

Ez az ISOFIX autóbiztonsági ülés, amely megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak. Csak az ISOFIX csatlakozókkal felszerelt 

autókba szerelhető. A terméket a gépkocsiba kell beszerelni (a gépkocsi használati utasításának megfelelően) olyan 

helyen, amely alkalmas egy adott biztonsági ülés kategóriájához és az ISOFIX csatlakozókhoz. Ezt a biztonsági ülést a 0+, I, 

II, III korosztályú gyermekekre tervezték, melyeknek a súlya 0 – 36 kg között van. 

Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal ellátott elülső autósülésre, hacsak nincs kikapcsolva. Ellenkező esetben a 

gyermek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja. A gyermekbiztonsági ülés felszerelésével kapcsolatos információkért 

kérjük, ellenőrizze a gépjármű kézikönyvét. A 0 - 12 éves korosztály esetében a jármű hátsó ülése a legbiztonságosabb 

hely a biztonsági ülés felszereléséhez. Ezt a biztonsági ülést előre vagy hátra néző helyzetbe kell beszerelni. A biztonsági 

ülés beépítésével kapcsolatos kétségek esetén vegye fel a kapcsolatot az autókereskedővel. 

Megjegyzés: A tartószerkezet kemény elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a rendszeres működés során ne akadjon be a csúszóülésbe vagy a 

járműajtóba. 

Figyelmeztetések 

- A biztonsági ülés 0kg – 36kg súlyú gyereknek alkalmas. 

- A biztonsági ülést csak 3 pontos biztonságiövvel és ISOFIX rendszerrel ellátott autóban használható. 

- A biztonsági ülést a matricáknak és a kezelési útmutatónak megfelelően kell beszerelni. 

- Ezt a biztonsági ülést csak hátrafelé vagy előre néző helyzetbe kell beszerelni. 

- Indulás előtt győzödjön meg róla, hogy az ülés megfelelően van rögzítve. 

- Csak a biztonsági övek helyes használata biztosítja a gyermek maximális védelmét a baleset során 

- Ne használjon a megadottnál más beszerelési pontot. 

- Tilos a biztonsági ülést más nem megfelelő ülésekkel kombinálni. 

- Tilos a biztonsági ülést az autó összecsukható ülésén használni összeillesztés nélkül. A nem rögzített ülések a gyermek biztonságát veszélyezteti fékezéskor vagy 

baleset közben. 

- Ne módosítsa a terméket semmilyen módon. 
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- Ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül az ülésben. 

- Vészhelyzet esetén fontos, hogy a gyermeket gyorsan és könnyedén ki tudja venni az ülésből. Ez azt jelenti, hogy a bilincs manipulálható, ezért kérjük mondja el 

gyermekének, hogy ne játsszon vele. 

- Amennyiben gyermeke nincs bekötve, azonnal álljon meg és kösse be újra. 

- Ne engedje, hogy a biztonsági ülés közvetlen napsugárzásnak legyen kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét. 

- Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés minden része megfelelően van rögzítve az autó fix részeihez. 

- A poggyászt és az autóban levő egyéb laza tárgyakat biztosítani kell, hogy baleset esetén ne okozzon kárt a gyermeken és más személyeken az autóban. 

- Utazás közben a biztonsági ülést biztonságosan rögzíteni kell a járműüléshez az ISOFIX rendszerrel, még akkor is, ha nincs benne gyermek. 

- Ne használja a biztonsági ülést az eredeti borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem ajánlott borítással. Ez a termék szerves részét képezi, és 

hozzájárul a gyermek biztonságához. 

- Ha ki kell cserélni, az eredeti borítást csak a gyártó által ajánlott egyenértékű borítással lehet. 

- Kérjük, ellenőrizze a biztonsági öveket rendszeresen, különös figyelmet fordítva a rögzítési pontokra, a varratokra és az állítható részekre. 

- A biztonsági ülés háttámlájának sík felületének szorosan a járműüléshez kell állnia. Szükség esetén korrigálja az autó fejtámla helyzetét. 

- Baleset közben a biztonsági ülés nagy erőknek van kitéve, amelyek súlyosan károsíthatják a terméket. Ezért nem ajánlott a biztonsági ülés használatát a baleset 

után. Ebben az esetben ajánlatos a biztonsági ülést újra cserélni. 

- Súlyos baleset esetén az utasok biztonsága főként a jármű szerkezetétől függ. A biztonsági ülés egyedül nem tudja teljesen megvédeni a gyermeket minden kártól. 

Mindazonáltal a biztonsági ülés helyes telepítése és használata jobb esélyt biztosít a túlélésre. Győződjön meg róla, hogy minden felhasználó megfelelően be tudja 

szerelni és használhatni a biztonsági ülést. 

- A biztonsági ülést egy autó hátsó ülésén ajánlott felszerelni. 

- Kérjük, oktassa gyermekeit a biztonsági elvekről, hogy mindig rögzítse a biztonsági övét. Ne szegje meg a biztonsági elveket, amikor a gyermek sír. 

ISOFIX rögzítés 

Az ISOFIX a csatlakozórendszer, amely lehetővé teszi a biztonsági 

ülések beszerelését egy járműbe. Két karból áll, amelyek az ülések és a 

háttámla között helyezkednek el. Ezek a fogantyúk közvetlenül a jármű 

szerkezetéhez vannak rögzítve. A biztonsági övek tekintetében az 

ISOFIX merevebb rögzítést garantál, ami fokozott biztonságot jelent. 

A biztonsági ülés ISOFIX rögzítő rendszerrel van felszerelve (beleértve a 

két alsó ISOFIX csatlakozót és a felső pántot - TOP TETHER). A 

gyermekbiztonsági ülés és a járműülés közötti kapcsolat 

megerősítésére szolgál a 0, I, II, III. csoport beszereléséhez. Az ISOFIX 

rendszert 3 pontos biztonsági övvel együtt kell használni. 

Helyezze be az ISOFIX fogantyúit egy megfelelő helyre (a biztonsági 

ülést úgy is fel lehet szerelni, hogy előre vagy hátrafelé nézzen). Ehhez húzza meg és tartsa lenyomva az ISOFIX 

fogantyúinak reteszelő gombját, és helyezze őket megfelelő irányba úgy, hogy a teljes fogantyút vízszintesen kifelé 

csúsztatja. Zárja be az ISOFIX csatlakozót a fogantyúban (1-3. Ábra). Húzza ki a vezetőket egy szürke ISOFIX-elhelyezés gomb megnyomásával. Ismételje meg a műveleteket a 

másik oldalon (4-5. Ábra). 

Ha a gépkocsi nem rendelkezik ISOFIX horgonyvezérlőkkel, használjon két, a biztonsági üléshez mellékelt műanyag vezetőt (6. ábra). Nyomja be a vezetőt a háttámla és az ülés 

közötti résbe, és húzza be a hegyét az ISOFIX-horgonyhoz (7. ábra). 

Ha két kattanást hall, a biztonsági ülés megfelelően van felszerelve, és az ISOFIX jelölők vörösről zöldre váltnak. 

TOP TETHER felső pánt rögzítés 

A felső heveder beállítása növelheti a rögzítési szilárdságot, de egyes járműveknél (beleértve az ISOFIX csatlakozóval felszerelteket 

is) nem alkalmas. A rögzítési pontok helyzete az adott járműtől függően változhat. 

Győződjön meg róla, hogy az ISOFIX rögzítőrendszer csatlakozóit 

megfelelően telepítette. 

Nyomja meg a felső kampó állítógombját, húzza meg a megfelelő 

mennyiségű TOP TETHER hevedert, hogy a hossza elegendő 

legyen az autó rögzítési pontjaihoz. 

Győződjön meg róla, hogy a szíjak nem csavartak, és jól 

illeszkednek az autó fogantyújához képest. 

Húzza meg a felső pánt végét, hogy a biztonsági ülést az 

autóüléshez nyomja. 

A felső beállításon zöld jelölő látható - ez azt jelenti, hogy a felső 

öv sikeresen telepítve van. 

A TOP TETHER felső pánt és az ISOFIX csatlakozók szétszerelése. 

Nyomja meg a felső pánt beállítás gombját és lazítsa meg a szíjat. Nyomja meg a felső heveder kampóját 

egy rugalmas véget, és oldja ki a felső heveder kampóját. 

Tartsa a biztonsági ülés alját mindkét oldalon, nyomja a biztonsági ülést az autóüléshez. A rögzítés 

megszüntetéséhez nyomja meg az ISOFIX fogantyú beállítás gombját. 

Állítsa be a biztonsági ülést a gyermekének. 

A háttámla helyzetének beállítása. 

A biztonsági ülés háttámlája 4 szögben dönthető. Használja a biztonsági ülés elején található kart a háttámla helyzetének 

megváltoztatásához. 

A fejtámla magasságának beállítása 

Nyomja meg a háttámla hátsó részén található gombot, és emelje fel vagy nyomja le a fejtámlát a kívánt helyzetbe. Ne feledje, hogy a 

gyermek fejének mindig a fejtámla közepén kell lennie. 
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5 pont biztonsági övek beállítása. 

A megfelelően pozícionált 5 pontos biztonsági öv lezárásának a gyermek karjainál kell lenniük. A magasság 

beállításához kapcsolja ki a biztonsági öv rögzítését. Húzza ki a biztonsági övet a biztonsági ülésből. Válassza 

ki azt a magasságot, amelyre az öveket szerelni kívánja, és a megfelelő lyukakba kell tolni. Csúsztassa a 

biztonsági rúd karjának mindkét pántját a biztonsági ülés hátoldalán található csatlakozóra. Fejezze be a 

beállítást. 

A biztonsági övek meghúzása és leengedése. 

Ha az övek szorosan illeszkednek a gyermek testéhez, nagyon védett. Az övek és a gyermek között 

helynek kell lennie (két felnőtt ujj). Mielőtt a gyereket a biztonsági ülésbe rögzítené, ajánlatos levenni a 

meleg ruhát (például kabátot). A szíjak nem lehetnek túl lazák vagy túl szorosak. A szíjak feszességének 

beállításához a gyermeket a kész biztonsági ülésbe kell elhelyezni. Rögzítse az 5 pontos biztonsági övet. 

Nyomja meg az egyik kezével a biztonsági öv beállító gombját (a biztonsági ülés elején), és egy másik 

kezével húzza meg az állítószalagot az övek meghúzásához. Győződjön meg arról, hogy az övbetétek a 

gyermek karjain maradnak. A szíjak szétszerelhetők, ha a gyermeke súlya 15 kg felett van, vagy a 

magassága meghaladja az 1 métert. 

 

 

 

 

 

 

 

Beszerelés a 0+ (0-13g) csoporthoz az ISOFIX rendszerrel 

Helyezze a háttámlát maximális dőlésszögbe (a beállítás 4. pozíciója). Ebben a helyzetben a háttámlát a lehető 

legnagyobb méretre kell nyitni. A biztonsági ülés hátsó helyzetben van. Ehhez csúsztassa az ISOFIX vezetőket a 

biztonsági ülés elejére (lásd a fenti utasításokat, 1-3. Ábra). 

Szerelje fel a biztonsági ülést a fent leírt ISOFIX szerelési utasításoknak megfelelően. Szerelje fel a TOP TETHER felső 

pántot a fentiek szerint. A szíjak feloldásához nyomja meg a piros gombot az 5 pontos biztonsági övek szorítóján. A 

biztonsági ülés biztonsági öveit helyezze oldalra, a gyermek mellé. Kombinálja a két fém bilincset. Az acél bilincs két 

részét a fogantyúba helyezzük. Ha egy kattanást hall, az öv reteszelve van. Győződjön meg arról, hogy az öv 

megfelelően be van zárva. A biztonsági övek szíjainak meghúzásához nyomja be a szíj beállítását. Ha a biztonsági övek a 

gyerekek számára megfelelőek, a védelem teljes mértékben garantált (14-14d. Ábra) 

A 0+ (0-13kg) csoport biztonsági övekkel történő felszerelése. 

Fogja meg a gyermekkar ülés elején található piros kart, és húzza ki az ülést teljesen behajlított helyzetébe (1). Az 

ülésnek hátrafelé nézőnek kell lennie. Helyezze a gyermekülést az utasülésre. Helyezze a gyermek autó ülését egy 

utasülésre hátrafelé (2). Az átlós és az övszíjak helyes elhelyezése. Tegye a lapszíjat a belső párnára (3). Eközben az 

átlós övet az övvezető felé tolja a hátsó ülésén (4). A gyermekülés meghúzása. Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy 

nincs-e heveder az övben. Helyezze be az öv fémnyelvét az autófúvókába, amíg egy tiszta "kattintás" nem hallható (5). 

Húzza meg a biztonsági övet a biztonsági öv tekercsének (6) irányába húzva. Húzza szorosan a kör- és átlós biztonsági 

övet, és rögzítse az övzárat a biztonsági öv átlós részéhez. Ügyeljen rá, hogy a lehető legközelebb legyen a biztonsági öv 

csatjához, anélkül, hogy megérintené (7). 

Az I. csoport (9-18kg) telepítése az ISOFIX rendszerrel 

A biztonsági ülésnek előre néző helyzetben kell lennie. Ehhez csúsztassa az ISOFIX vezetőket a biztonsági ülés 

hátuljához (lásd a fenti utasításokat, 1-3. Ábra). A biztonsági ülés ülő helyzetben van (8. ábra). Szerelje fel a biztonsági 

ülést a fent leírt ISOFIX szerelési utasításoknak megfelelően. Szerelje fel a TOP TETHER rögzítőpántot a fent leírtaknak 

megfelelően. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés szorosan illeszkedik az autóülés háttámlájához. Húzza meg a 

biztonsági övet. Húzza át a biztonsági övet a háttámla hátsó részén megjelölt vezetőkkel (a keret és a biztonsági ülés 

burkolata között), húzza ki a biztonsági övet a biztonsági ülés másik oldaláról, és oldja fel azáltal, hogy behelyezi a 

biztonsági öv bilincsébe. Húzza meg az övet, és nézze meg, hogy a biztonsági ülés megfelelően van-e felszerelve. Ha még 

mindig ki van húzva, húzza meg ismét az övet (9 -13. Ábra). Tárja szét a biztonsági ülés biztonsági öveit, a gyermek mellé 

a biztonsági ülésben. Kombinálja a fém bilincs két részét. Az acél bilincs két részét a fogantyúba helyezzük. Ha egy 

kattanást hall, az öv reteszelve van. Győződjön meg róla, hogy az öv megfelelően zárva van. A biztonsági öv 

keménységének meghúzásához húzza meg a szíj beállítását. Ha övek illeszkednek a gyermekhez, akkor teljesen védve 

van (14-14d. Ábra) 
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Az I. csoport (9-18kg) telepítése biztonsági övekkel. 

A biztonsági ülésnek elülső helyzetben kell lennie. Helyezze a biztonsági ülést az autóülésre úgy, hogy a háttámla 

illeszkedjen az ülés háttámlájához. Húzza meg a biztonsági övet. Húzza át a biztonsági övet a háttámla hátoldalán 

megjelölt vezetőkkel (a keret és a biztonsági ülés burkolata között), húzza ki a biztonsági övet a biztonsági ülés másik 

oldalán, és zárja be a gépkocsi biztonsági övének rögzítőjével. Húzza meg az övet, és ellenőrizze, hogy jól van-e 

szerelve. 

Ha még mindig meglazultak az övek, ismételten szorítsa meg a szíjat (9-13. Ábra). Tárja szét a biztonsági ülés 

biztonsági öveit, majd helyezze el a gyermeket a biztonsági ülésbe. Kombinálja a fém bilincs két részét. Helyezze be a 

fém bilincs két részét a fogantyúba. Ha egy kattanást hall, az öv reteszelve van. Győződjön meg róla, hogy a golyó 

megfelelően zárva van. Húzza meg a biztonsági öv szíjait és állítsa be. Ha az övek szorosan illeszkednek a gyermekéhez, teljesen védett. (14-14D ábra). 

A II. És III. csoport telepítése az ISOFIX rendszerrel 

Távolítsa el a biztonsági ülés biztonsági öveit (lásd az alábbi utasításokat). Ebben a helyzetben a biztonsági ülésnek előre nézve kell lennie, az ISOFIX fogantyúit megfelelően 

kell elhelyezni (a fent leírtaknak megfelelően). Szerelje fel a biztonsági ülést a fent leírt ISOFIX szerelési utasításoknak megfelelően. Szerelje fel a TOP TETHER rögzítőpántot a 

fenti utasításoknak megfelelően. Helyezze gyermekét a biztonsági ülésbe. Állítsa be a fejtámla megfelelő magasságát (lásd a fenti utasításokat). Tartsa a biztonsági övet a 

biztonsági ülés előtt. Rögzítse az övbilincset a csatba, és helyezze a csípőszíjat a vezetőtengelyen keresztül a fejtámlán a gépjármű övvisszahúzó oldalán. Győződjön meg arról, 

hogy az öv az övvezetőben van, nincs elcsavarodva. Húzza meg az övet felé. Győződjön meg róla, hogy a csípő öv áthalad a gyermektartón. Ha az öv túl közel van a gyermek 

nyakához, igazítsa újra a fejtámlánál (15-15c. Ábra). 

 

A II. És III. csoport telepítése biztonsági övekkel. 

Távolítsa el az ülés biztonsági öveit (lásd az alábbi utasításokat). Ebben a helyzetben a biztonsági ülésnek előre néző helyzetben kell lennie. Helyezze a biztonsági ülést az 

autóülésre úgy, hogy a háttámla illeszkedjen a hátsó ülés háttámlájához. Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe. Állítsa be a fejtámla megfelelő magasságát (lásd a fenti 

utasításokat). Tartsa a biztonsági övet a biztonsági ülés előtt. Rögzítse az övbilincset a csatba, és helyezze a csípőszíjat az alsó vezetőkbe. Húzza át az öv felső részét a 

vezetőtámaszokon keresztül a fejtámlán az autó övvisszahúzó oldalán. Győződjön meg arról, hogy az öv az övvezetőben van, és nem csavart. Rögzítse az övet a mellső rész 

húzásával az övvisszahúzó felé. Győződjön meg róla, hogy a szíj áthalad a gyermekülés középpontjában. Ha az öv túl közel van a gyermek nyakához, állítsa be újra a fejtámlát 

(15-15c. Ábra). 

5 pontos biztonsági övek szétszerelése 

Húzza ki a szíjakat, és tárja szét az öveket. Húzza ki a hevedert a biztonsági övekből (a biztonsági ülés hátoldalán). Húzza ki a biztonsági öveket a biztonsági ülésről. Hajtsa ki a 

hevedert a biztonsági öv alja alatt lévő fémszárnyból, és húzza ki úgy, hogy az egész hevederes övet a csattal a lyukból húzza ki (16-16e. Ábra). Ötpontos biztonsági övek 

felszereléséhez a biztonsági ülésen kövesse ugyanezeket a műveleteket fordított sorrendben. 

 

 

Borítás eltávolítása 

távolítsa el az 5 pont biztonsági övet a fenti utasításoknak megfelelően. Távolítson el egy további fejtámla párnát. A 

fedél eltávolítását az ülés aljától kezdje, és a fejtámlájával fejezze be. 

 

 

Tisztítás 

Használjon természetes mosószert és meleg vizet (30 ° C alatt). Ne mossa ki mosógépben. Ne forgassa és ne nyomja 

össze. 

Megjegyzés: A súrolás károsíthatja a burkolat vagy a szivacs felületét. 

Tisztítsa meg a keretet nedves ruhával és természetes mosószerekkel. 

 

 

 

 

 

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

 


