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Használati útmutató 
 
Termék neve: Stefi 

Termék típusa: UTAZÓÁGY 

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

Telefonszám: +36705863197 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!  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. 

Fontos! Tartsa meg ezt a leírást a jövőbeni használatra. 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.  

FIGYELEM 

FONTOS, A JÖVŐBEN HASZNÁLATRA VONATKOZÓ LEÍRÁS: FIGYELMESEN OLVASSA EL 

• Figyelembe kell venni a nyílt tűz és más erős hőforrások kockázatát, mint pl. Az elektromos tüzek, a gáztüzek stb. 

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

• Ne hagyjon semmit a kiságyban, és ne helyezze a gyermekágyat egy másik termékhez közel, amely megfojthatja gyermekét, pl. huzalok / függönyök. 

• Ne használjon több matracot a kiságyban. 

• A kiságy akkor áll készen a használatra, ha a reteszelőszerkezetek be vannak kapcsolva, és gondosan ellenőrizni kell, hogy teljesen rögzítette -e, mielőtt az összecsukható 

kiságyat használná. 

• Ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyja a gyermekágyban, mindig győződjön meg arról, hogy a mozgatható oldal zárva van. 

• A matrac vastagságának olyannak kell lennie, hogy a belső magasság (a matrac felülete a kiságykeret felső széléhez) legalább 500 mm legyen a kiságy alsó helyzetében, és 

legalább 200 mm a legmagasabb pozícióban a gyermekágy alapja.  

• A kiságyhoz használható matrac minimális mérete. A méretnek figyelembe kell vennie, hogy a matrac és a matrac oldalainak végei között 30 mm-nél nagyobb távolság nem 

lehet. 

• Az összes szerelvényt mindig megfelelően kell meghúzni, és a szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség szerint újra meg kell húzni 

• A kiságy nem használható olyan gyerekek számára, akik maguk is kimászhatnak, ez súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halállal is járhat. 

• A termék 0–36 hónapos gyermekek számára készült 

Szerelési utasítás 

1.Vegyük ki az utazó babaágyat a zsákból, és lazítsuk meg a tépőzáras pántokat. Helyezze az ágyat a padlóra, és tegye félre a 

tasakot. 

 

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

 

Megjegyzés! úgy, hogy a kiságy / korlátok oldala megfelelően blokkolva legyen, a padló központi blokkját felfelé kell emelni. 

A bébi sínek nem fognak lezárni, ha a padló ki van nyitva. 

 

 

 

 

3. Húzza meg az egyes felső sínek középső részét, hogy azok a helyükre kerüljenek. Kezdje a hosszabb síneket, majd a 

rövidebbeket. 

 

 

4. Nyomja be a középső zárat, amíg a felület teljesen el nem mozdul 

 

 

 

5. Helyezze a matracot a babaágyba. 
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Az utazóágy összecsukása 

1. Távolítsa el az ágynemű-kiegészítőket. Távolítsa el a matracot, a napellenzőt és az összes többi tartozékot. Fogja 

meg a közepén található középső fogantyút, és húzza felfelé. 

 

 

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

rövidebb oldalakat, majd tegye meg a hosszabb oldallal. 

 

 

 

 

3. Miközben még mindig felemeli a fogantyút, emelje fel a babaágyat és hajtsa le a lábakat. 

 

 

 

4. Csavarja össze a összecsukott ágyat a matraccal, és tépőzáras hevederekkel rögzítse. Tegye a összecsukott ágyat a 

zsákba. 

 

 

 

Karbantartás 

Az ágy kerete nedves ruhával törölhető. A kárpitot puha kefével tisztítsa. Szétszerelés után a kárpit 30 ° C-ig mosható. 

 

FIGYELEM 

Csak azt a matracot használjuk, melyet a kiságy tartozéka, ne adjunk hozzá más matracot erre az esetre 

 

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

 

 

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi követelményének: EN 716-1:2008+A1:2013 and EN 716-2:2008+A1:2013 

 


