
Használati útmutató 
 
Termék neve: Lionelo FLORIS 
Termék típusa: ETETŐSZÉK 
Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  
Telefonszám: +36705863197 
Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Adama Kręglewskiego 1 
61-248 Poznań 
 
 

 
Kedves vevő,  
Köszönjük a bizalmát, hogy a Lionelo terméket választotta. 
A Lionelo termékek a legnagyobb odafigyeléssel készültek, hogy a gyermekét a legbiztonságosabb és 
kényelmesebb termékkel láthassuk el. 
 
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 
 
Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az info@babylion.hu emailcímen. 
 
A terméket megvizsgáltuk, és megfelel az EN 14988:2017+ A1:2020-es szabványoknak. 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK. 
 
1. Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül. 
2. Mindig használja a biztonsági öveket. 
3. Az etetőszék akkor használható, ha a zármechanizmusok fixálva vannak, és a használó erről meg 

is győződött. 
4. Az összes összerakható alkatrészt húzzuk meg szorosan, gyakran ellenőrizzük a csatlakozásokat, 

és húzzuk meg őket amennyiben szükségesnek ítéljük. 
5. A terméket nyílt tűz, vagy bármilyen erős hőforrás mellé helyezni veszélyes. 
6. Az etetőszéket csak akkor lehet használni, ha a zármechanizmusok fixálva vannak. Minden 

használat előtt győződjön meg erről. 
7. Vigyázzon a borulásveszélyre, ha a terméket asztal vagy fal közelébe helyezi. 
8. Ne használja a terméket, amíg a gyermeke nem tud magától ülni. 
9. Ne használja az utazójárókát, ha bármelyik alkatrésze szakadt, hiányzik, vagy törött, csak a 

gyártó által jóváhagyott cserealkatrészeket használjon. 
10. Ne engedje a gyermekét a termék közelébe, össze és kihajtogatásnál. 
11. A terméket olyan gyermekeknek terveztük, akik tudnak maguktól felülni. 
12. Győződjön meg arról, hogy az utazójáróka megfelelően van felállítva, és rögzítve, mielőtt 

beleteszi a gyermekét. 
13. Az etetőszék funkciót csak 0,5-3 éves gyermekek használhatják, amíg a súlyuk el nem éri a 15 

kgot. 
14. Mindig használja a láb közötti védőket, a gyermek mindig legyen bekötve a termék használata 

közben, bármilyen pozícióban. A terméken található tálca nem védi a gyermeket. 
15. Ülőszék funkció, ezt a funkciót 3-12 éves gyermekek használhatják, maximum 40 kgos súlyig. 
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Részek (1. ábra): 
 

A. Első lábak (2 db) I. 60 mm-es csavar (8 db) 

B. Hátsó lábak (2 db) J. Rövid csavar (2 db) 

C. Korlátok (2 db) K. Anyacsavar (2 db) 

D. Háttámla  L. Anyacsavar (8 db) 

E. Könyöklők (2 db) M. Anyacsavar (4db) 

F. Ülés N. Láb merevítők (4 db) 



G. Lábtartó O. 50 mm-es csavar (4 db) 

H. Tálca P. Imbuszkulcs 

 
2. ÖSSZESZERELÉS:  
a) A kartámasz és a lábak összeszerelése (2. ábra): 

• Helyezze be a K jelű anyacsavart a hátsó láb belsejének tetején található lyukba. Helezze az 
első lábat és a könyöktámaszt egymáshoz, majd csavarozza össze őket a J jelű rövid 
csavarokkal és az imbuszkulccsal. Ismételje meg a másik oldalon.ű 

b) A háttámla összeszerelése (3. ábra): 

• Helyezze a 4 L jelű anyacsavart a megfelelő nyílásba a háttámlán. 

• Szorítsa meg a hosszú I jelű csavarokat és az anyákat az első láb lyukaiban (A) az 
imbuszkulccsal. 

3. A HÁTTÁMLA AZ ÜLÉS ÉS A LÁBTÁMASZ ÖSSZESZERELÉSE (4. ábra): 

• Tartsa az L jelű anyákat a vízszintes vájatukkal kifelé, és helyezze be őket a vázon található 
megfelelő lyukakba. Igazítsa megfelelő pozícióba a lyukakat majd húzza meg a csavarokat az 
imbuszkulccsal. 

• A gyorsrögzítőket használva helyezze el az ülést és a lábtámaszt a 4 állítható magasság 
egyikébe. 

4. A LÁBMEREVÍTŐK ÉS A TÁLCA ÖSSZESZERELÉSE: (5. ábra) 

• Állítsa be a láb támaszokat, és húzza meg az O jel hosszú csavarokat és az M jelű anyákat. 
Megjegyzés: Ez a lépés szükséges a stabilitáshoz. 

• Nyomja meg a tálca alsó részén található gombokat a tálca minkét felén, majd állítsa be azt a 
könyöktámaszhoz. Válasszon a beállítható 2 tálcamagasságból. (6. ábra) 

• Csatolja be az 5 pontos biztonsági övet és győződjön meg róla, hogy a csat megfelelően 
működik. 

• Helyezze be a gyermeket, állítsa be az öveket megfelelően és csatolja be azokat. Az extra 
biztonság érdekében csatolja az ágyéknál található lecsúszást megelőző övet a tálcához. 

• Az etetőszék hátoldalán akasztó vannak a tálca felakasztásához. (7. ábra) 
5. A BIZTONSÁGI ÖVEK ÖSSZE ÉS KICSATOLÁSA (8. ábra): 

1. Helyezze be a rövidebbik biztonsági övet a csattal az ülésbe. 
2. Helyezze a biztonsági hámot a fennmaradó helyekre az ülésben. 
3. Helyezze a plusz ágyék övet az ülés alján található nyílásba. 
4. Csatlakoztassa a vállon és a hasi tájékon átmenő öveket. 
5. Helyezze a gyermeket az ülésbe és csatolja be az öveket. 
6. Csatlakoztassa az ágyéknál található övet a tálcához. 

6. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS: 

• A széket ne tegye ki hosszú idig közvetlen napfénynek. 

• Amennyiben a dobozban találhatóak párnák azokat ne vegytisztítsa, vagy vasalja. Mossa őket 
30 fokon. 

• A tisztításhoz ne használjon túl erős tisztító szereket. 

• Gyakran ellenőrizze a szék alkatrészeit törések, sérülések, kilazult alkatrészek miatt. 

• Az ülést nedves ronggyal törölheti le. 

• Ne csiszolja a széket. 

• Amennyiben a tálca piszkos lesz úgy azt elmoshatja a mosogatóban. 

• Amennyiben bármilyen sérülést észlel a széken ne használja tovább. 

• Védje a túlzott párától, nedvességtől. 
 
Az útmutatóban található rajzok az általános használatot mutatják be, és csak illusztrációk. A termék 

kinézete a képektől kisebb mértékben eltérhet. 
 


