
Használati útmutató 
 
Termék neve: VERA  

Termék típusa: HORDOZHATÓ BÖLCSŐ 

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. 

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. 

 

 

FONTOS 

Mielőtt használni kezdi a terméket, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, hogy minden funkcióját rendeltetés szerűen tudja használni. 

 

OLVASSA FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBELI FELHASZNÁLÁSRA 

 

1. Mielőtt használja, távolítson el minden csomagolási elemet és tartsa távol gyermekétől. 

2. A terméket csak egy személy használatára tervezték, terhelhetősége maximum 15kg. 

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

4. Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az ágyban, amennyiben az ébren van. 

5. Amikor gyermekét felügyelet nélkül hagyja, miközben alszik, győződjön meg róla, hogy az ágy megfelelően össze van szerelve és az rögzítve van. 

6. 15kg-ig használható. 

7. 0 és 6 hónapos gyermekek használhatják. 

8. Amikor már gyermeke tud ülni, térdelni vagy állni már nem használható. 

9. Ne helyezzen olyan elemet az ágyba, amely növelheti az ágy mélységét. 

10. Ne használjon egynél több matracot az ágyban. 

11. Ne helyezze az ágyat közel a falhoz, vagy más tárgyakhoz, ami csapdába ejtheti az ágyat. 

12. Ne állítsa vagy szerelje szét az ágyat, amennyiben gyermeke benne van. 

13. Ne használja az ágyat lábak nélkül. 

14. Ne helyezze a terméket egyenetlen vagy csúszós felületre. 

15. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket. Csak egy felhatalmazott szakember végezhet ilyen műveleteket. 

16. Ez a termék nem játék, ne engedje gyermekét játszani vele. 

17. Ne használja másra a terméket, mint amire tervezett. 



18. Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a babaágy nem sérült, nincsenek éles szélei vagy laza, hiányzó része. Ne használja ezt a terméket, ha valamelyik rész 

hiányzik, sérült vagy törött. Ilyen esetben forduljon a gyártóhoz a pótalkatrészek beszerzéséhez vagy tanácsadáshoz. 

19. Használja a terméket hőforrásoktól, magas hőmérsékletektől, forró felületektől, gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, olajoktól és éles szélektől távol. 

20. Ne hagyjon semmit a járókában, vagy ne helyezze olyan termékek közelébe, amelyek fulladást okozhatnak, pl. szalagok, függöny húrok, függönyök. 

21. Ne használjon vegyszereket a tisztításhoz. 

22. Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyek nem a gyártó által ajánlottak. 

23. Mielőbb használja, győzödjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően vagy rögzítve. 

 

Az ágy tartozékai: 

1. az ágy fő váza 

2. Lábak 

3. Szúnyogháló 

 

Hogyan kell összeszerelni 

1. Rögzítse a szerkezetet az ágyhoz tépőzárral. 

2. Állítsa be a lábakat az ágy főtestére úgy, hogy csöveket egymásra helyezi. Egy kattanást fog hallani, ha a helyére kerültek. 

 

Jegyzet! 

Ellenőrizze, hogy a lábak rögzítve vannak-e, és nem mozognak. 

 

3. Nyomja meg az ágy középső részét, amíg teljesen ki nem nyílik. 

 

Jegyzet! 

Ellenőrizze, hogy az ágy teljesen ki volt nyitva és stabil. 

4. Hogyan kell felszerelni a szúnyoghálót: 

Hajtsa ki a szúnyoghálót, és nyújtja az ágyra. Ezután rögzítse kötőelemekkel. 

 

Bölcső funkció: 

Az ágy bölcsőként történő használatához forgassa lefelé a lábon található vízszintes vázat 

 

Összecsukás: 

1. Tartsa a kart a kezével. Másik kezével húzza meg az ágyban lévő szalagot, amíg teljesen össze nem csukódik. 

2. Ha le akarja venni a lábakat, nyomja meg a reteszelő gombokat, amelyek a lábak és az ágy találkozásánál találhatók. Csúsztassa ki a lábait. 

3. Ha a borítást szeretné leszedni, nyissa ki az ágyat majd cipzározza le a széleknél és távolítsa el a fedelet. 

 

Karbantartás és tisztítás: 

1. Tiszítsa a borítást a leírásnak megfelelően. 

2. Tisztítsa meg az ágyat, és rendszeresen ellenőrizze annak műszaki állapotát. 

 

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

 

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi követelményének: EN 1130-1:1996; EN1130-2:1996. 


