
Használati útmutató 
 
Termék neve: MoMI OFRA 
Termék típusa: SPORT BABAKOCSI 
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 OFRA babakocsit. Reméljük, hogy a vásárolt termék megfelel az elvárásainak.  
Ha további kérdései vannak, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@babylion.hu weboldalon keresztül  
A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse annak ajánlásait a termék biztonságos használata 
érdekében. Az összeszerelést végző személynek felnőttnek kell lennie, aki a termék összes összetevőjét a használati utasításnak megfelelően és 
rendeltetésszerűen használja a gyermek sérüléseinek megelőzése érdekében. 
 
FONTOS! KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TARTSA MEG A JÖVŐBENI REFERENCIÁHOZ 
 
FIGYELEM! 

• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 
• Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden záróeszköz be van kapcsolva. 
• A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy gyermeke el van húzva, amikor kinyitja vagy összehajtja ezt a terméket. 

• Ne engedje gyermekének játszani ezzel a termékkel. 
• Ez az ülés nem alkalmas 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. 
• Mindig használja a rögzítőrendszert. 
• Ez a termék nem alkalmas futásra vagy korcsolyázásra. 
• Használat előtt ellenőrizze, hogy az ülésrögzítő eszközök megfelelően rögzítve vannak -e. 
• A BABAKOCSIT LÉPCSŐN, PADKÁN NE HÚZZA ÉS NE TOLJA! Lépcsőn való le/felvitelhez a babakocsi a két oldalánál fogva emelhető! 

 
A terméket 6 hónapos és 22 kg közötti súlyú / életkorú gyermekeknek szánják. 
A terméket egy gyermek szállítására tervezték. 
A kosár maximális terhelhetősége 2 kg. 
A fékeket le kell zárni a baba behelyezésekor és kivételekor. 
A babakocsi fogantyúira felfüggesztett minden további teher elveszíti stabilitását. 
Csak olyan alkatrészeket és tartozékokat használjon, amelyeket a gyártó szállított vagy ajánlott. 
Ne tegye a terméket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe. 
Ne hagyja az elektromos kerekesszéket lejtőn, még akkor sem, ha a fék be van húzva. 
Rendszeresen ellenőrizze a kocsi műszaki állapotát. 
Ne hagyja, hogy gyermeke a babakocsival vagy annak közelében játsszon. 
Ne használja a babakocsit egyenetlen felületeken, tűz közelében vagy más veszélyes helyen 
 
Ne használja a kerekesszéket lépcsőn. Hajtsa össze a babakocsit, mielőtt lemenne vagy felmenne a lépcsőn. 
A tolószékben elhelyezett további poggyász stabilitásvesztéshez vezethet. 
 
FONTOS: Mindig távolítsa el és dobja ki az összes csomagolóanyagot, fóliát, védőelemet a kartondobozban, egyéb műanyagokat és  alkatrészeket, 
amelyeket gyermekek nem használhatnak. A gyermeknek nem szabad hozzáférnie a csomagolás bármely eleméhez és a műanyag fóliákhoz, mert ez 
fulladást vagy fulladást okozhat. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén elolvashassa, mit kell tenni vészhelyzet esetén, 
megfelelő karbantartás esetén. 
MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben szereplő képek a termék általános használatát mutatják be, és csak tájékoztató jellegűek. A termék és összetevői tényleges 
megjelenése némileg eltérhet a tényleges állapottól. 
A termék összetevői 
1. Kupola 
2. Összecsukható gomb 
3. Fogantyú 
4. Rögzítő retesz 
5. Védőrúd 
6. Állítható háttámla 
7. Lábtartó 
8. Hátsó kerékfék 
9. Textil kosár 
10. Hátsó kerekek 
11. Első kerekek 
Termék összeszerelés 
1. A kocsi kinyitásához nyissa ki a reteszelőreteszt (4) a kocsi oldalán (1., 2. ábra). 
2. Fogja meg a tolófogantyút (3), és erősen rázza meg a babakocsit, hogy ki tudjon nyílni (3.4. Ábra). 
3. A babakocsi megfelelően ki van hajtva, amikor a jellegzetes "kattanást" hallja. Rázza meg a kosarat, hogy megbizonyosodjon  arról, hogy a termék 
megfelelően van hajtogatva és reteszelve, és hogy nem hajlik magától. 
 
A termék jellemzői 



 
1. A lábtartó (7) beállításához húzza maga felé a fémcsövet, amely a lábtartó alatt van. Ha le akarja engedni a lábtartót, fogja meg a csövet, és nyomja az 
ellenkező irányba (5. ábra).  
2. A kocsi (6) háttámlája az aktuális igényeknek megfelelően különböző helyzetekbe állítható. A háttámla ülő helyzetbe állításához nyomja meg a háttámla 
hátulján található gombot, és csúsztassa felfelé a háttámla felé. A háttámla fekvő helyzetbe állításához nyomja meg a beállító gombot, és húzza lefelé a 
háttámlához (6. ábra). 
3. Ha a fék (8) a hátsó kerekeken a 7. ábra jobb oldalán látható módon van, ez azt jelenti, hogy nincs eltömődve. A kerekek blokkolásához nyomja meg a 
féket a lábával, és állítsa a 7. ábra bal oldalán látható helyzetbe. 
4. Az előtető (1) szükség szerint sokféle helyzetbe állítható. A motorháztető összehajtásához fogja meg a motorháztető elejét, és tolja a nyomófogantyú 
felé. A lombkorona kibontásához tegye az ellenkezőjét, húzza a lombkorona szélét a fogantyúval ellentétes irányba. A lombkorona egy további résszel 
bővíthető a cipzár rögzítésének leoldásával és a lombkorona előrehúzásával. A cipzár rögzítéséhez és a napernyő területének csökkentéséhez először 
hajtsa le a tolókar felé tolva (8. és 9. ábra). 
A termék összeszerelése 
1. A termék összeszerelése előtt mindig hajtsa fel az előtetőt 
2. A kerekesszék összecsukásához engedje el a tolófogantyú (3) mindkét reteszét. Húzza balra a hajtókar tetején lévő hajtogató gombot (2), és nyomja meg 
egyszerre a nyomófogantyú alatti gombot. A zár kioldásakor nyomja lefelé a fogantyút, a kocsi felhajt, és a retesz automatikusan reteszelődik (10., 11., 12., 
13. ábra). 
A biztonsági öv kezelési útmutatója 
A termék 5 pontos biztonsági övekkel van felszerelve. A biztonsági kutyák becsatolásához helyezze mindkét vállpánt csatját a lábszár csatjába. Nyomja le, 
és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak -e rögzítve. 
A biztonsági övek lecsatolásához nyomja meg a lábszárpánt csatján található gombot (14. ábra i 15). 
A hevederek beállíthatók, hogy megfelelően illeszkedjenek a gyermekhez, de ügyeljen arra, hogy a gyermek ne legyen túl szorosan összenyomva és 
szabadon lélegezzen. A biztonsági övek rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a gyermek keze ne legyen a csat közelében. 
Az övek az igényektől függően két különböző magasságban és szélességben helyezhetők el. Ehhez távolítsa el az ülés háttámla közepén található műanyag 
csatot, majd tolja az övet a megfelelő magasságba, helyezze a csatot az ülés háttámlájába, és rögzítse a csat elemeit (16. ábra). 
A kocsi (kiegészítő tartozék) pohártartóval és lábzsákkal van felszerelve. 
Mindig használjon zárórendszert. 
Tisztítás és karbantartás 
Rendszeresen ellenőrizze a kocsi műszaki állapotát, hogy nincs -e rajta sérülés vagy hiányzó alkatrész. Hagyja abba a kerekesszék használatát, ha bármely 
része hiányzik vagy sérült. 
A terméket nedves ruhával, enyhe szappanos oldattal kell tisztítani. 
Ha a termék keretét sóoldatnak tették ki, a terméket a lehető leghamarabb tisztítsa meg nedves ruhával, szappanos oldattal. 
Ha a kocsi nedves, hagyja széthajtva, amíg kiszárad, hogy megakadályozza a penész növekedését. Soha ne hagyja a babakocsit nedves vagy forró 
környezetben. 

 
GARANCIA: A gyártó 6 hónap garanciát vállal a termékhez rögzített további tartozékokra és 1 év garanciát a tartozékok nélküli termékre. 
GARANCIA KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK: 
Felelősek vagyunk termékeink minőségéért. Garanciánk nem terjed ki a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy mechanikai sérülésekből eredő 
hibákra és sérülésekre. 
 
 


