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Használati útmutató 
 
Termék neve: SOFIE 

Termék típusa: UTAZÓJÁRÓKA  

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 

 

 

 

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és Lionelo-t választotta.  Termékeink a lehető legnagyobb gondossággal készülnek, hogy biztosítsák a kényelmet és 

mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát. A magas színvonalú anyagok és a modern technikák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy vásárolóinknak egy olyan 

terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi követelményének: EN 

12227:2010 Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  Fontos, tartsa meg jövőbeli felhasználásra: olvassa 

figyelmesen. 

Figyelmeztetés: 

1. Ne helyezze a járókát nyílt láng vagy más hőforrások közelébe. 

2. Ne használja a járókát az alap nélkül. 

3. Ne használja a kiságyat, ha bármelyik része törött, szakadt vagy hiányzik, és csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja 

4. Ne hagyjon semmit a kiságyban, és ne helyezze a gyermekágyat egy másik tárgyhoz közel, amely lábtámaszt biztosíthat, ez fulladást okozhat, pl. huzalok, függöny zsinórok 

5. Ne használjon több matracot a kiságyban 

6. A kiságy csak akkor áll készen áll a használatra, ha a reteszelőszerkezetek be vannak kapcsolva, és gondosan ellenőrizni kell, hogy teljesen le vannak zárva, mielőtt a járókát 

használná.  

7. Ha a gyermekágy alapmagassága állítható, akkor a legalacsonyabb pozíció a legbiztonságosabb, és az alapot mindig ebben a helyzetben kell használni, amint a baba elég 

idős ahhoz, hogy felüljön. 

8. Minden szerelvényt mindig megfelelően kell meghúzni, és a szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség szerint újra kell rögzíteni. Amikor összeszereli vagy 

szétszereli, figyeljen az ujjaira - beakadhatnak!  

10. A termék 0 és 36 hónap közötti gyermekek számára készült 

11. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket. Csak az engedélyezett szerviztechnikusok végezhetik ezt. 

12. Szerelje össze és szerelje szét a terméket a gyerekektől távol. 

13. A terméket mindig sima és lapos felületre helyezze. Mindig ellenőrizze a termék alatti felületeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek olyan elemek, amelyek 

veszélyt jelentenek a gyermekre. 

14. Ne hagyjon a játéktérben olyan tárgyakat, amelyek veszélyt jelenthetnek a gyermekre.  

15. Ne takarja le a játszóteret olyan tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a levegő áramlását vagy veszélyt jelenthetnek a gyermekre.  

16. Ne használja a játékszert, ha gyermeke ki tud belőle mászni. 

17. Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét. 

18. Minden használat vagy összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a játéktartó nem hibás, nincs laza csatlakozása, hiányzó elemei vagy éles szélei.  

19. Ne használja víz ággyal. 

20. Ne használja a terméket szabadban, ha a szél erős. 

21. Ne használja a terméket más célra, mint a tervezett. 

Figyelmeztetés – Csak azzal a matraccal használja, ami a termékhez tartozik, ne adjon hozzá második matracot. 

 

 

Összeszerelési útmutató 

1.Húzza ki az utazó babakocsit a zsákból és lazítsa meg a rögzítőket. Helyezze a járókát a padlóra, és tegye félre a 

tasakot 
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2. Válassza el egymástól a lábakat. Tartsa a központi zárat. Ellenkező esetben a korlátok nem fognak megfelelő helyen 

illeszkedni. 

 

Jegyzet! ahhoz, hogy a kiságy / korlátok oldalai jól illeszkedjenek, a középső blokádot felfelé kell emelni. A sínek nem 

záródnak le, amikor a padlót kinyitja.  

3. Húzza az egyes felső sínek középső részét, amely anyaggal van borítva, hogy azok a helyükre kerüljenek. 

 

 

 

 

 

 

4. Nyomja a középső zárat, amíg a felület teljesen sík lesz. 

 

 

5. Helyezze a matracot a kiságyba. 

 

 

 

Járóka összecsukása 

1. Távolítsa el az összes játszótéri tartozékot. Fogja meg a középső fogantyút a padló közepén, és húzza felfelé. 

 

 

2. A felső sínek feloldásához nyomja meg a jelzett gombokat mindkét oldalon. Húzza kissé felfelé, majd nyomja 

le. 

 

 

3. Miközben még mindig felemeli a fogantyút, emelje fel a járóka padlóját és hajtsa le a lábait 

 

 

 

4.Csavarja be az összehajtott járókát a matracba, és tépőzáras hevederekkel rögzítse. Tegye a összehajtott terméket a 

zsákba. 

 

 

 

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi követelményének: EN 12227:2010 

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


