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Használati útmutató 
 
Termék neve: TIMON 

Termék típusa: BÖLCSŐ 

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

Telefonszám+36705863197  www.babylion.hu 

Email: info@babylion.hu 

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. A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi 

követelményének: EN 1130-1:1996; EN1130-2:1996. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

Fontos Kérjük olvassa el a használati útmutatót használat előtt, hogy tisztában legyen a termék minden funkciójával és rendeltetés szerűen tudja használni. 

Megjegyzés! OLVASSA FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBELI FELHASZNÁLÁSRA 

 

Figyelmeztetések: 

1. Az ágyat helyezze egyenletes, sík felületre. 

2. Kis gyermek nem játszhat az ágy közelében, amennyiben nincs felügyelet alatt. 

3. Amennyiben a gyermeket felügyelet nélkül hagyja az ágyban, zárja le a terméket, hogy ne mozogjon. 

4. Ne használja a terméket, ha sérült, törött vagy hiányos. 

5. Győzödjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve. Győzödjön meg róla, hogy minden csavar meg van húzva, különben a gyermek teste vagy ruházata 

felakadhat rá (pl. nyaklánc, zsinór), amely fulladást okozhat. 

6. A gyártó által ajánlott matracot használja. Amennyiben másmilyen matracot használ, győzödjön meg róla, hogy az teljesen igazodik a kiságyhoz. A nem megfelelő matrac 

használata sérülést vagy a gyermek halálát okozhatja. 

7. A babaágy matracának magassága (a matrac felső felületéről az ágy oldalának felső szélére számítva) legalább 200 mm legyen az ágy alsó részétől. A termék egyik oldalán 

található speciális referenciapont a matrac legnagyobb megengedett vastagságát mutatja. 

8. Ne használja a terméket keret nélkül. 

9. Ne helyezze a baba ágyát nyílt láng közelébe és más erős hőforrásokhoz, például elektromos tűzhelyhez, gáztűzhelyhez stb. 

10. Mielőtt a babaágyat „pótágyként” használná (a szülők ágyához csatolva), kérjük, ellenőrizze, hogy helyesen van-e elhelyezve és rögzítve. 

11. Amikor a babaágyat "pótágy" -ként kívánja használni (a szülő ágyához csatolva), mielőtt behelyezné a babát, győződjön meg róla, hogy a csatlakozó öveket megfelelően 

szerelték fel és feszítették. A terméket úgy kell rögzíteni a szülői ágyhoz, hogy kizárja a termék és a matrac közötti szakadékot. 

12. A rögzítő öveket gyermekektől távol kell tartani. 

13. Amikor a gyermeket felügyelet nélkül hagyják a babaágyban (a szülők ágyához nem csatlakoztatva), mindig győződjön meg róla, hogy az oldalsó fal fel van emelve, a 

cipzárak teljesen be vannak húzva és a keret mozdulatlan. 

14. A termék összeszerelésével, beállításával, rögzítésével és beállításával kapcsolatos összes tevékenységet csak felnőtt végezheti. 

15. Soha ne állítsa be a terméket, ha a gyermek benne van. 

16. Csak a mellékelt tartozékokat használja. 

17. Ha nem használja a terméket, tartsa távol a gyermekektől.  

 

Biztonsági intézkedések 

1. Mindig kövesse a gyártó ajánlásait. 

2. Győződjön meg róla, hogy a gyermek nem a baba ágyának közelében van, amikor össze vagy szétszereli. 

3. Mindig használjon kerékféket, ha a babaágyat használja. 

4. A baba ágyát a gyermekek születésüktől és max. 9 kgig használhatják. 

5. Győződjön meg róla, hogy a csecsemő ágyát megfelelően szerelték fel a kézikönyvnek megfelelően. 
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6. Mielőtt a gyermeket az ágyba helyezné, ellenőrizze, hogy az összes alkatrész és rögzítőelem megfelelően van-e rögzítve. 

 

Megjegyzés! Amikor már a gyermeke tud ülni, az ágyat többé már nem használhatja. 

7. A termék csak gyermekeknek való. 

8. Ne helyezzen semmilyen játékot vagy bármilyen más tárgyat, ami segíthet a gyermeknek mászni vagy leesni a kiságyból. 

9. Ellenőrizze rendszeresen az összes rögzítőelem csatlakoztatását, és szükség esetén húzza meg a csavarokat. 

 

Összetevők listája 

1. Bébiágy kerete alappal  

2. Matrac 

3. Kerekek (4 db) 

4. Rögzítőszíjak 

 

Hogyan kell összeszerelni 
1. A keretet és az alapot óvatosan vegye ki a csomagolásból, és helyezze sík felületre. 

2. Emelje fel az ágy keretének alsó elemeit addig, amíg megkapja a megkülönböztető kattanást. 

3. Emelje fel az ágy keretének felső elemét, amíg meg nem hallja az egyedi kattanást. 
 

 

 
 

 

4. Rögzítse az anyagot az ágy alja alá egy fémcsővel majd rögzítse az ágy alatt tépőzáras szalagokkal. 

 
 
 
 
 

 
5. Emelje fel a csövet, és rögzítse a rögzítőelemeket a babaágy felső keretéhez. 
6. Csat a nyílás mindkét oldalán. 
 
 
 
 
 

7. Nyomja be a kerekeket a lábakon lévő lyukakba. Automatikusan kell bekapcsolódniuk. Ha ezt teszik, megkülönböztető kattanást hall. 
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8. Tegye a matracot belülre. 
 
 
 
 
 
 
 

Zárószerkezet 
Minden keréknek van egy beépített zárszerkezete. A kerék rögzítéséhez nyomja meg a féket a műanyag szint lefelé húzásával. 
 
Megjegyzés! 
Amikor használja a kiságyat, mindig használja a zárrendszert. 
 
 
 
 
 
 

A gyerekágy magasságának beállítása 
A baba ágyának magassága 6 szinten állítható. A termék magassága mindkét oldalról függetlenül beállítható, aminek köszönhetően lehet 
dőlésszöget beállítani. A magasságváltó gombok a termék mindkét oldalán helyezkednek el, az ágy felső kerete alatt. A magasság 
megváltoztatásához nyomja meg az ágy egyik oldalán található gombot, majd emelje fel vagy engedje le az ágyat. Tegye ugyanezt a másik 
oldalon. 
 
Figyelmeztetés: A babaágy maximális megengedett dőlésszöge 2 szint különbsége. A gyermek fejének mindig magasabbnak kell lennie, mint a 
test többi része. 
 
Jegyzet! Mielőtt a matrac magasságát állítaná, vegye ki a gyermeket az ágyból. 
 

 
 
A kiegészítő ágyként használva: 
Timon babaágyát használhatjuk kiegészítő ágyaként (a szülő ágyához csatolva). Mielőtt a terméket erre a célra használná, győződjön meg róla, hogy a csecsemő ágyát 
megfelelően helyezték-e el, és az összekötő öveket a szülő ágyához csatolták oly módon, hogy kizárja a termék és a matrac közötti réseket. Használat közben győződjön meg 
arról, hogy az ágynemű, a paplan stb. Nem foglal helyet az ágyban. 
 
Jegyzet! A terméket kizárólag az egyenes oldalú ágyak és / vagy matracok,kal használhatják. Tilos a termék használata kerek vagy vízágyakkal és / vagy matracokkal. 

 
A pótágy használatához készítse elő a terméket megfelelően. Ehhez kövesse az alábbi pontokat: 
1. Nyissa ki a nyitható oldal két oldalát. 
2. Engedje el a védelmet a keret fehér gombjainak megnyomásával, és csúsztassa ki a fém keretcsövet a klipekből. 
3. Tolja a baba ágyát közelebb a szülő ágyához. 

4. Adja meg az ágy magasságát úgy, hogy a gyermek matrac megegyezzen a szülői matrac magasságával. 

 
Jegyzet! Amikor a babaágyat pótágyként használja, a magasságnak mindkét oldalon azonosnak kell lennie. 

 

5. Használja a szíjakat, hogy a baba ágyát a szülők ágyához igazítsa. Rögzítse a szíjat a bal és a jobb oldali keret belső 
oldaláról, majd tekerje be az ágy keretét és rögzítse azt. 

6. Húzza meg a szíjakat, és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a szülő ágyához. 

 

Csapda kockázata 

A csapda kockázatának elkerülése érdekében a baba ágyát megfelelően kell rögzíteni és a szülők ágyához csatolni kell 

az ajánlott módon. A terméket úgy kell csatolni a szülő ágyához, hogy kizárja a termék és a matrac közötti réseket. Ha ez nem lehetséges, ne használja az ágyat az ágy és a 

matrac konfigurációjában. 

Figyelem! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szakadék a szülők matraca és az ágy oldalsó oldala között. 

Leesési kockázat 

A babaágy olyan gyerekeknek készült, akiknek súlya nem haladja meg a 9 kg-ot. Emlékezzen! Mindig emelje fel a baba ágyának oldalát, ha nem kapcsolódik a szülő ágyához. 

 

Jegyzet! Ha a gyermek ülhet, térdelhet vagy kúszhat, akkor nem használja tovább a babaágyát. 

 

Hogyan kell szétszerelni 

1. Vegye ki a matracot 

2. Állítsa be a kiságy magasságát a II. Szintre 

3. Egyszerre nyomja meg mindkét gombot a babaágy felső kerete alatt (mindkét oldalon) 

 

4. Az ágy keretének felső részei összecsukódnak. 

5. Hajtsa be az ágy alját. 

6. Hajtsa fel a kosarat, felemelve. 
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7. Csomagolja be a matracot a baba ágyának belső részébe. 

8. Nyomja meg az alaplapon lévő gombot az ágy keretének alsó részének meghajtásához. →  

9. Ugyanezt tegye a másik oldalon. 

 

 

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


