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Használati útmutató 
 
Termék neve: THEO 

Termék típusa: BABABÖLCSŐ ÉS BABAÁGY  

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 termék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót.  

Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie.  

E rendelkezés és az összeszerelési utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.  

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

pomoctechniczna@lionelo.com 

FIGYELMEZTETÉSEK  

- A gyermekágyat már nem szabad használni, ha a gyermek már képes kimászni, vagy ha eléri a 9 kg súly határt.  

- Ne hagyjon semmit az ágyban, amely a fulladás veszélyét jelentheti.  

- Győződjön meg róla, hogy az összes alkatrész megfelelően van-e rögzítve. Különös figyelmet kell fordítani a laza csavarokra, amelyek megsérthetik a babát vagy 

belakadhat a ruhájuk vagy esetleg súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.  

- A gyermekágyat nem szabad nyílt láng vagy hőforrás közelében helyezni.  

- Ne helyezze a gyermekágyat olyan ablakra, ahol függönynek van zsinórja. Ez veszélyt jelenthet a gyermekre  

- A termék csak akkor használható, ha minden rögzítő mechanizmus megfelelően van rögzítve.  

- 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  

- Ne használja vízágyhoz.  

- A terméket mindig vízszintes felületre kell helyezni.  

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék belsejébe, ami csökkentheti a mélységét  

- Ne mozgassa a készüléket, ha a baba benne van. 

- Ne használja a terméket több gyermeknél egyidejűleg. 

- A matracot maximum 60°C fokon tiszítsa 

- Fedje le a fedelét és óvatosan mozgassa, hogy ne sérüljön. 

Szerelési útmutató: 

1.Egyesítse mindkét keret lábát 

egy csatlakozócsővel. 

2.A csatlakozók speciális 

csavarlyukakkal rendelkeznek. A 

csavarok meghúzásához 

használjon imbuszkulcsot. 

 

3. Csatlakoztassa az alapkeretet a gondola 

kerethez. 

4. Csatlakoztassa az elülső sínt a gondola kerethez, 

majd rögzítse az oldalsó cipzárakat. 
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5. Nyomja meg a 

magasságállító gombot és állítsa 

be a kívánt magassági szintet. Az 

ágyon 5 magassági szintet lehet 

beállítani. Lehetőség van 

különböző magasságok 

beállítására mindkét oldalon. 

6. Nyomja meg a gombot, és 

húzza ki / be az ágy lábát, hogy 

beállítsa a hosszát. Két pozíció áll 

rendelkezésre. 

7. Az ágy mozgatása.  

Tartsa meg a gondola hátsó sínét, majd emelje fel és nyomja az ágyat a mozgatáshoz. Az ágy hátsó sarka csúszásmentes, 

ami megakadályozza a babaágy nem kívánt mozgását. 

8. Az ágyhoz való csatolás 

A gyermekágyat a szülők ágyához lehet 

csatolni. Ehhez teljesen oldja ki az oldalsó 

cipzárakat, nyissa ki a babaágy oldalát, és 

csúsztassa ki a sínt a tartókról, ahogy a 

képen látható. 

9. Mozgassa a babaágyat a szülők ágyához, és ellenőrizze a babaágy magasságát a 

szülők matracához képest.  

10. Helyezze a csatot a gondola alján lévő csatlakozó dugaszba, futtassa a gondola alján alulról felfelé a szülők ágyszerkezete körül, majd rögzítse a csatot. A huroknak 

a lehető legszorosabbnak kell lennie. Az öv hosszát a kapocs közepén állíthatja be. 

VIGYÁZAT! Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy nincs-e szakadék a szülők matraca és 

a babaágy oldalsó oldala között.  

Figyelmeztetés: A termék csak egyenes oldalú ágy/matraccal használható. NE használja a 

terméket kerek vagy vízágyakkal és / vagy matracokkal. 

 

 

 

 

 

Karbantartás  

• Tisztítsa meg a műanyag részeket puha ruhával  

• A matracot tisztítsa meg nedves ruhával és természetes tisztítószerekkel.  

- Ne használjon fehérítőt a termék tisztításához. 

- Ne vasalja 

- Szárítógépben ne szárítsa 

- Vegyileg nem tisztítható 

- A szövetrészeket kézzel lehet mosni (legfeljebb 30 ° C-on). 

 

 

 

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabványok valamennyi követelményének: EN 1130-1: 2001, EN 1130-2: 2001 

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

 

 


