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Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megbízott bennünk, és a Lionelo terméket választotta. Termékeinket a lehető legnagyobb gondossággal gyártjuk, hogy gyermeke 

kényelmesen és mindenekelőtt biztonságosan utazzon. Kösz minőségi anyagokra és modern megoldásokra, mi biztosítunk Önnek mindennapi használatra tökéletes 

termékkel. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt használati útmutatót gondosan. A termék helytelen használata jelentheti veszélyt jelent a gyermek életére. Ha 

bármilyen észrevétele vagy kérdése van a termék, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk: info@babylion.hu A termék megfelel az EN1888-1:2018 szabvány követelményeinek. 

FONTOS! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg későbbi használatra. FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA MEG 

JÖVŐBENI REFERENCIÁVAL 

1. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket. 

2. Győződjön meg arról, hogy az összes reteszelőszerkezet be van kapcsolva használat előtt. 

3. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyermeket a termék ki- és összecsukásakor. 

4. Ne hagyja, hogy a gyermek játsszon ezzel a termékkel. 

5. Ez az ülés nem alkalmas fiatalabb gyermekek számára 6 hónap. 

6. Mindig használja a visszatartó rendszert.  

7. Ellenőrizze, hogy az ülésegység rögzítőeszközei megfelelőek-e használat előtt megfelelően rögzítve. 

8. Ez a termék nem alkalmas futásra vagy korcsolyázásra. 

9. Az alkalmas korosztály 6 hónaptól 36 évig terjed hónap és a maximális rakodósúly 15 kg. 

10. Ha ki akarja venni a gyermeket, vagy betenni a babakocsi, győződjön meg arról, hogy a parkoló eszköz a keréken zárva. 

11. A kosár maximális terhelhetősége 2 kg. 

12. Bármilyen teher, amely a fogantyúhoz kapcsolódik, a hátsó oldalon a babakocsi háttámlája vagy oldalai befolyásolhatják stabilitás 

13. A termék csak egy gyermek számára készült. 

14. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket még nem használtak a gyártó jóváhagyta. 

15. Csak olyan pótalkatrészeket használjon, amelyeket szállítottak ill a gyártó/forgalmazó által ajánlott. 

16. Tartsa távol a terméket tűztől és forrásoktól a hőtől. 

17. Ne használja a terméket lépcsőn. 

- A BABAKOCSIT LÉPCSŐN, PADKÁN NE HÚZZA ÉS NE TOLJA! Lépcsőn való le/felvitelhez a babakocsi a két oldalánál fogva emelhető! 

 

Alkatrészek listája (A, B ábra) 

1. Babakocsi összecsukható kulcsa 
2. Napernyő 
3. Karfa 
4. Kosár 
5. Lábtartó 
6. Parkoló berendezés, fékezési fixáló  
7. Hátsó kerekek 
8. Első kerekek 

9. Levegőnyílás, kéklelő nyílás 
10. Forgó kerekek reteszelő kulcsa, bolygósítási kulcs 

11. Hátsó kerekek kioldókulcsa 
12. Első kerekek kioldókulcsa 
13. Összecsukható retesz 
14. Pohártartó 
15. Biztonsági öv 
 

A babakocsi össze- és szétszerelése 
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1. A babakocsi keretének kihajtása: nyissa ki a kihajtható zárat (13), köv húzza felfelé a fogantyút, amíg kattanást nem hall (1. ábra). Készíts győződjön meg arról, hogy 
a keret megfelelően ki van bontva. 

2. Az első kerekek felszerelése: csúsztassa a kerékszárat a megfelelő helyre lyukakat a babakocsi vázán, amíg kattanást nem hall (2. ábra).  vegye le az első kerekeket, 
nyomja meg a kioldó gombot (12), majd vegye ki a kerekeket. 

3. A hátsó kerekek felszerelése: csúsztassa be a kerékszárat megfelelő lyukak a babakocsi vázán, amint az ábra mutatja a nyíl (3. ábra). A hátsó kerekek eltávolításához 
nyomja meg a kioldót gombot (11), majd vegye ki a kerekeket.  

Hogyan kell összecsukni a babakocsi keretét 

Nyomja meg a babakocsi összecsukható gombjait (1) az ábrán látható sorrendben. 

4. Hajtsa össze a babakocsit a nyíllal jelzett módon (4a. ábra). Készíts győződjön meg arról, hogy a kihajtható retesz rögzítve van (4b. ábra). 

A heveder használatának módja 

1. A biztonsági övek beállítása: helyezze be az öveket a csatba addig, amíg 

kattanást hall (5. ábra). Az övek kioldásához nyomja meg a gombot a csatban (5a. ábra). 

2. Állítsa be az övek hosszát a gyermek magasságához a segítségével csatok (5b. ábra). 

A biztonsági övek össze- és szétszerelése 

Az övek szétszereléséhez húzza át a csatot a lyukon keresztül ülés. Az összeszereléshez helyezze vissza az öveket. Két öv van magasságok közül választhat. 

Forgó kerekek reteszelő gombja 

1. Elülső forgó kerekek: a reteszelés feloldásához határozottan csúsztassa el a reteszelő gombot (10) felfelé (6. ábra). A zároláshoz csúsztassa el őket a reteszelő 
gombot lefelé (6a. ábra). 

2. Parkoló mechanizmus: a rögzítéshez nyomja meg a pedált az ábrán látható módon számú nyíllal 1 (6b. ábra). A feloldáshoz nyomja meg a pedált, mint számú nyíl 
mutatja. 2 (6b. ábra). 

3. Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a babakocsi le van zárva parkoláskor. 

Hogyan állítsuk be a háttámlát 

1. Az ülés ülő helyzetbe állításához csúsztassa fel a csatot az ülés háttámlájában található öv felfelé (7. ábra). 

2. A háttámla leengedéséhez húzza meg a háttámla csatját beállító öv az ülés hátulján (7. ábra). 

Hogyan állítsuk be a lábtámaszt  

A lábtámasz leengedéséhez nyomja meg a gombokat a két oldalán lévő furatokban a lábtartót, majd nyomja le a lábtartót. A lábtartó felemeléséhez, húzza felfelé, amíg 
jellegzetes kattanást nem hall (8. ábra). 

Szúnyoghálós rekesz 

A lábtartó alatt található a szúnyoghálós rekesz. 

A napernyő beállítása 

A napernyő beállításához csúsztassa előre vagy hátra és tetszés szerint helyezze el (9. ábra). 

Hogyan állítsuk be az íjat Az íj eltávolításához nyomja meg a kioldó gombokat (10. ábra), majd vegye le az íj kifelé (10a. ábra). Ha kattanást hall, az íjat jelent 
megfelelően lett telepítve. 

Hogyan kell tisztítani és karbantartani 

1. Tisztítsa meg a port és a homokot a babakocsi kerekeiről és a keretről 

rendszeresen. Ezen részek tisztításához nedves tisztítószert használhat kendőt és puha tisztítószereket. 

2. A babakocsi kárpitjának és kosarának tisztításához használjon nedves ruhát. 

3. Rendszeresen ellenőrizze a babakocsi egyes részeit megfelelő működés, tartósság és esetleges sérülések. Ha te az esetleges hibák azonosítása érdekében forduljon a 
hivatalos szervizhez központ. 

4. Csak az általa javasolt pótalkatrészeket használjon a gyártó. 

5. Ne használjon erős vegyszereket a termék tisztításához. 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képekből. 

 

 

 


