
Használati útmutató 
 
Termék neve: MoMI LISS 
Termék típusa: ELEKTROMOS HINTA 
Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  
Telefonszám: +36705863197 
Gyártó neve és címe: TELFORCEONE S.A. ul. Krakowska 119, Wrocław 
 
 
 

 
Tisztelt Ügyfelünk, 
Köszönjük, hogy megvásárolta a MoMi LISS hintaszéket. Reméljük, hogy a megvásárolt termék megfelel az elvárásainak. Ha további kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az info@babylion.hu címen. A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse annak ajánlásait a termék biztonságos 
használatához. Felnőtt számára kötelező a termék minden összetevőjének használata, közben szerelje össze a felhasználói kézikönyvnek megfelelően, és rendeltetésszerűen 
használja a terméket. 
FIGYELEM: 
• Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. Soha ne engedje el gyermekét a szeme elől. 
• Ha gyermeke képes egyedül ülni, hagyja abba a termék használatát. 
• Ne hagyja a terméket, gyermekét rögzített biztonsági övek és egyéb biztonsági elemek nélkül, amelyek befolyásolják a biztonságot. 
• A termék szállításához szükséges tartozékok, játékok, alkatrészek és mindenekelőtt a kormány használata szigorúan tilos. Ne feledje: ne mozgassa a terméket, amíg a gyermek 
benne ül. Kösse le a babát a termékről, helyezze át a terméket, majd helyezze el babát kényelmesen benne. Tilos a termékeket gyermekével együtt szállítani. 
• A bölcsők/hinták nem helyettesíthetik a normál gyermekágyat. Minden bölcső/rocker az Európai Unióban eladó nem arra való, hogy gyermeke tovább aludjon bennük. 
• Ne használjon alkatrészeket, tartozékokat vagy más cserealkatrészeket, mint amit az ajánlott a gyártó. 
• Ne feledje, hogy gyermeke biztonsága érdekében ne helyezzen bölcsőket/hintákat asztalokra vagy állványokra. 
• Ha gyermeke meghaladja a 9 kg-ot, az Európai Unió normáinak és szabványainak megfelelően hagyja abba a bölcső/billenő használatát.  
• Azonnal lépjen kapcsolatba velünk a weboldalunkon keresztül, ha a termék bármely része sérült, és ha valamelyik része sérült hiányzó. Ilyen esetekben azonnal hagyja abba a 
termék használatát. 
• Hajtogatáskor a gyermeknek távol kell lennie attól a helytől, ahol a hajtogatási / széthajtási műveletet végzik. 
• Minden hajtogatáskor győződjön meg arról, hogy minden alkatrész illeszkedik -e egymáshoz a használati utasításban leírtak szerint. 
• Ne kísérelje meg saját maga módosítani vagy javítani a terméket. Csak képzett szervizszemélyzet jogosult erre. 
• További tartozékként egy érzékelő modult adnak a termékhez, nem elemekkel. A modul elindításához vásárolja meg az elemeket, és tartsa gyermekektől távol. 
• Ne használjon egyszerre régi és új elemeket. Vegye ki a használt elemeket és dobja ki megfelelően. 
• Ha hosszabb ideig nem használja a billenőkapcsolót, vegye ki az elemeket a készülékből moduljából. 
• A modulban lévő elemeket csak akkor lehet feltölteni, ha kivették őket a modulból, csak felnőtt felügyelete mellett. 
• Ne töltsön alkáli elemeket nikkel-kadmium vagy nikkel-fém-hidro- generációs akkumulátorokat. 
• Ne tárolja a modult szélsőséges hőmérsékleten, ne tegye ki napfénynek vagy magas hőmérsékletnek vagy annak közelébe. 
• Szigorúan tilos olyan elemeket használni a modulban, amelyeket nem rendeltetésszerűen használnak. 
• Szigorúan tilos az akkumulátorok töltése és elektromos modulba történő beépítése, ha vannak nem tervezték és nem engedték újratölteni. 
• A használt elemeket mindig az előírásoknak megfelelően dobja ki. 
• Ne feledje: ne dobja az elemeket a tűzbe, mert robbanást és szivárgást okozhat. 
• Ellenőrizze a termék mechanikai sérüléseit, például az anyag szakadását, vagy hiányzó és repedt alkatrészeit. Ha bármely összetevő kétségeket ébreszt, azonnal hagyja abba a 
termék használatát. 
• Az ablak alatt elhelyezett gyermekszékeket/üléseket a gyermek lépésként használhatja, és ez okozhatja gyermek kiesik az ablakon. 
• Tartsa távol a terméket nyílt lángtól és más hőforrásoktól, például elektromos fűtőberendezésektől, gázmelegítőktől stb. 
FONTOS: Mindig távolítsa el és dobja ki a karton belsejében található összes csomagolást, fóliát és biztonsági elemet doboz, egyéb műanyag alkatrészek és alkatrészek, 
amelyeket gyermekek nem használhatnak. A gyermeked nem férhet hozzá a csomagolóelemekhez és a műanyag fóliákhoz, mert ez fulladást vagy életveszélyt okozhat. Ezt a 
kézikönyvet későbbi használatra ajánljuk, ha szükséges, hogy elolvassuk, hogyan tovább veszély vagy megfelelő karbantartás esetén. 
 
FIGYELEM: A kézikönyv rajzai a termék általános használatát illusztrálják, illusztrációként szolgálnak. 
csak célokra. A termék és összetevői megjelenése némileg eltérhet a tényleges állapot. 
GARANCIA: A gyártó 6 hónap garanciát vállal a kiegészítő tartozékokra a termékre és 1 év garancia a termékre. tartozékok nélkül. 
MEGFELELŐ TERMÉKSZERELÉS 
1. M4 csavar 4db. 
2. Bal keret 
3. Jobb keret (vezérlőmodullal) 
4. Alapkeret cső 2 db. 
5. Háttámla cső (hosszabb) 
6. Lábtartó cső (rövid) 
7. Ülőpárna 
8. Játékbár játékokkal 
Az elemek és a szereléshez szükséges Phillips csavarhúzó nem tartozék. 
 
A termék összeszerelése előtt ellenőrizze az alkatrészlistát. 
TERMÉKSZERELÉS 
1. Nyújtsa ki a bal (2) és a jobb (3) keretet az 1. képen látható módon. 

 



2. Helyezze a bal (2) és a jobb (3) keretet egymással szemben. Fogja meg az egyik alapkeret csövet és nyomja be egymás után a bal és jobb keret lyukaiba, miközben lenyomja a 
reteszelő gombot minden keret alján. Ha az elemek megfelelően vannak összeszerelve, amikor az oldalsó keret rögzítő gombja az alapkeret lyukába illeszkedik. Ismételje meg 
ezt a lépést a másik alapkeretnél is, a 2. ábra szerint.  

 
3. Fogja meg a csövet a háttámláról (5), és igazítsa a lyukakkal a bal és a megfelelő helyekhez jobb keretet, majd húzza meg a mellékelt csavarokkal. Győződjön meg arról, hogy a 
csavarok megfelelően meg vannak húzva. Ismételje meg ugyanezt a lépést a lábtartó csővel (6) is, csavarja be a megfelelő helyre a bal oldalon és 
jobb keretek a 3. ábrán látható módon. 

 

4. Nyissa ki a textilülés zsebét, és csúsztassa a tetejét a háttámla csőre (5), az alját pedig rá a lábtartó csövet (6) a 4. képen látható módon. 

 

5. Rögzítse a textil ülést úgy, hogy mindkét csatot a billenő háttámla hátuljára rögzíti, az ábrán látható módon az alábbi kép. 

 

6. A játékrúd beszereléséhez helyezze be a billenőházba, ahogyan az a rajzon látható. 6. Kattintson a ikonra rúddal a házba, hogy megfelelően be lehessen illeszteni a 
billenővázba. 

 



Biztonsági övek: Helyezze a gyereket a billenőkarba, és tegye a középső részt, amely megvédi a gyermeket a csúszástól ki a lába közé. Húzza meg a zárócsatot, amíg jellegzetes 
kattanást nem hall. Mindig használja a biztonsági övek és minimálisra csökkenti az övek lazaságát a gyermek testéhez igazítva. 

 

Az elemek behelyezése: Helyezze be az 1,5 V -os AA elemeket az elektronikus modulba a rögzítés kicsavarásával csavarok. Helyezze be az elemeket, zárja le a fedelet és húzza 
meg a mellékelt csavarokkal. Ellenőrizze a csavarokat biztonságosan meg vannak húzva. Az elemeket a készlet nem tartalmazza. 

 
Tárolás és utazás 
A termék tároláshoz vagy szállításhoz történő hajtogatásához húzza le a műanyag zárakat a bal oldalon és jobb keret. Ezután húzza mindkét oldalát maga felé az alábbi képen 
látható módon. 

 
Az elektronikus modul használata 
Zene gomb 
be-/kikapcsolás, zene és hangvezérlés funkcióval. Tartsa lenyomva a gombot kb másodperc, a bekapcsolás zenével jár. Nyomja meg először, a zene középső hanggal bekapcsol 
lume, nyomja meg a 2. alkalommal kapcsolót a következő dalra hangerővel, nyomja meg a 3. alkalommal kapcsolót a következőre dal hangerővel lefelé. Ugyanez a folyamat a 
zene és a hangerő kiválasztásánál; Nyomja meg a zenét gomb körülbelül 3 másodpercig marad a kikapcsoláshoz, a funkció zárva van. 



Nyomja meg a sebességszabályozó gombot, a piros lámpa kigyullad, folytassa a zöld lámpa 3 -szoros felvillanásával, a lengési sebesség innen indul 
3. sebesség. A gomb megnyomásával válassza ki a sebességet, a lengési sebesség sorrendjét 3., 4., 5. fokozatként th, 1., 2., 3. sebesség 
Megjegyzés: A piros lámpa, mint a „váltáslámpa” azt mutatja, hogy a sebesség készen áll a következő sebességre váltásra. A zöld lámpa villogása mutatja a lengési sebességet, pl 
.: A zöld fény 4 -szer villog A 4. sebességet választották. 
Időzítő: 
3 LED fény 10 perc/15 perc/30 perc; Nyomja meg a gombot az idő kiválasztásához, a megfelelő fény villog. 

 
FIGYELMEZTETÉS: A lemerült elemek az érzékelő modul meghibásodását okozhatják. Ha bármelyik 
funkciók megszűnnek, azonnal helyezzen be új elemeket. 
A TRASH CAN ICON GERNÁVAL ÉS A LEÍRÁS: 
 
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket és annak alkatrészeit, valamint a további alkatrészeket, például az elemeket nem lehet megsemmisíteni háztartási hulladékkal 
együtt. Az ártalmatlanítás és az újrafeldolgozás helyes módját a képviselőktől és az ingatlan- és lakóterületek kezelői, valamint a helyi hatóságok. 
FIGYELJEN A KÖRNYEZETRE: 
Ha abbahagyja a Momi LISS termék használatát, kérjük, dobja ki egy megfelelő létesítménybe az előírásoknak megfelelően a helyi joggal. 
GARANCIA KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK: 
Felelősek vagyunk termékeink minőségéért. Garanciánk nem terjed ki a hibákra vagy sérülésekre a termék helytelen használata vagy mechanikai sérülése miatt. 
A TERMÉK KARBANTARTÁSA 
 
• Javasoljuk az anyag szisztematikus tisztítását az alábbiak szerint: kézi mosás vagy finomságok mosása. textíliákat mosógépben, maximum 30 fokos hőmérsékleten. 
• A tisztítást felnőttnek kell elvégeznie. 
• Tisztítás és mosás közben rendszeresen ellenőrizze az anyag szakadását. 
• A termék felgyorsult öregedésének vagy a textíliák lehetetlen tisztításának elkerülése érdekében ne hagyja el a termék a napon. Deformáció és színfakulás léphet fel. 
• A textília mosása megengedett a finom textíliák programjával, maximum 30 fokon pörgetés nélkül. 
• A textilanyagok fonása tilos, és szobahőmérsékleten történő szárítás ajánlott 
• Erős tisztítószerek használata tisztításhoz és karbantartáshoz szigorúan tilos, fehérítő használata pedig tilos teljesen tilos. 
• Szövetek és minden szövetelem vasalása szigorúan tilos. 
• Az acél- és műanyag alkatrészeket nedves ruhával meg lehet törölni, majd szárazra törölni. 
• Ne fehérítse, ne szárítsa szárítógépben 
• Ne tisztítsa szárazon 
Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi használatra. 
 
 

 


