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Tisztelt Ügyfelünk, 
Köszönjük, hogy megvásárolta a MoMi AXO gyermekülést. Reméljük, hogy a vásárolt 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 a termék biztonságos használatára vonatkozó ajánlásait. A felnőtteknek kötelező 
a termék minden alkatrészét a szerelés során a felhasználói kézikönyvnek megfelelően és rendeltetésszerűen használni a sérülések megelőzése érdekében. 
FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRZZE A JÖVŐBENI REFERENCIÁT FONTOS Ne felejtse el használni és ártalmatlanítani a termékhez rögzített csomagoló alkatrészeket, 
hogy ne maradjanak a gyermek kezében (pl. Karton, műanyag fólia stb.) Ez kárt okozhat, pl. gyermek fulladása vagy fulladás veszély. A kézikönyvet meg kell őrizni a későbbi 
használatra, hogy elolvashassa, mit kell tennie vészhelyzet esetén, vagy szükség esetén biztosíthatja a megfelelő karbantartást. 
Alkalmazás: 
A gyermekülés az I -től a III -ig terjedő súlycsoportba tartozó gyermekek számára készült, azaz 9 kg és 36 kg között (kb. 9 hónapos és 11 éves kor között) 
I. Súlycsoport: 9 kg - 18 kg 
II. Súlycsoport: 15 kg - 25 kg 
III. Súlycsoport: 22 kg - 36 kg 
Az ülések biztonsági öveit kizárólag az I. súlycsoportba tartozó gyermekek számára tervezték. A gyermekülést 3 pontos felnőtt biztonsági övvel kell rögzíteni. 
A II. És III. Súlycsoportba tartozó gyermekek (15 kg-36 kg) esetén az ülés biztonsági övét le kell venni, és a gyermeket 3 pontos felnőtt biztonsági övvel kell rögzíteni. 
Biztonsági kézikönyv 
A gyermek biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A kutatások azt mutatják, hogy sok elkerülhető sérülést a gyermekülések helytelen és 
meggondolatlan használata okoz. 
A gyermekülést mindig előre néző helyzetben és 3 pontos biztonsági övvel kell felszerelni. Kizárólag akkor szerelhető fel, ha a típusjóváhagyással rendelkező járműveken 3 
pontos biztonsági övek vannak övvisszahúzókkal, amelyeket az ENSZ/EGB sz. 16 vagy más, ezzel egyenértékű szabvány. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági övet a 
járműhöz rögzítő összes öv feszes, a babát tartó heveder illeszkedik a testéhez, és az övek/hevederek nem csavarodtak meg. 
A gyermekbiztonsági ülést ki kell cserélni, ha egy közúti baleset során heves ütésnek volt kitéve. 
A gyermekülést semmilyen módon nem szabad módosítani. 
A gyermekülést védeni kell a közvetlen napsugárzástól, mert a forró részek megforrázhatják gyermekét. 
Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az autóülésben. 
Mindig rögzítse a gyermek biztonsági övét, még akkor is, ha csak egy rövid útra indul. 
A poggyászokat vagy egyéb olyan tárgyakat, amelyek baleset során veszélyt okozhatnak, megfelelően rögzíteni kell a mozgástól. 
A gyermekülés nem használható kárpitozás nélkül. 
Ne használjon más, a gyártó által ajánlott kárpitot, mivel ez a gyermekülés szerves része. 
Tartsa a használati utasítást az autó teljes életciklusa alatt, egy felnőtt számára könnyen hozzáférhető helyen. 
Ne használjon más rögzítési pontokat, mint a kézikönyvben leírtak és a gyermekülésen feltüntetett rögzítési pontok. 
A gyermekbiztonsági ülés minden merev alkatrészét és műanyag részét úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy normál használati körülmények között beakadhasson a toló 
autóülésbe vagy a jármű ajtajába. 
Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági övek állapotát, különös figyelmet fordítva a rögzítési pontokra, a varratokra és a beállító elemekre. 
Hagyja abba a gyermekülés használatát, ha annak részei sérültek vagy meglazultak a baleset után. 
Vészhelyzet esetén fontos a biztonsági övek gyors kioldása. 
A heveder kioldó gombja nincs teljesen rögzítve, ezért győződjön meg arról, hogy gyermeke tudja, hogy tilos a csattal játszani. 
Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész rögzítve van, és egyik sem akadályozza az ülés csúszását és az ajtó zárását. 
Ne használja a gyermekülést otthon. Nem alkalmas otthoni használatra, és csak autóval utazáskor szabad használni. 
A gyermekülést csak az autó hátsó üléseire szabad felszerelni. 
Minden autós utazás előtt győződjön meg arról, hogy a gyermekbiztonsági ülés megfelelően van -e felszerelve. 
A gyermekülés háttámlájának laposan kell feküdnie az autóülés háttámlájához képest. Ha szükséges, állítsa be az autó fejtámlájának magasságát. 
A felnőtt biztonsági öv csatja nem lehet túl közel a gyermekülés karfájához. Ha kétségei vannak ezzel a lépéssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a gyermekülés gyártójával. 
Ha utazás közben a gyermekbiztonsági ülés nincs lefoglalva, mindig a felnőtt biztonsági övvel rögzítse. 
Tanúsítványok: A gyermekülést az Európai Gyermekvédelmi Szabványok (ECE R44/04/) követelményei szerint tervezték, tesztelték és tanúsították. 
Az E jóváhagyási bélyegző (körben) és a jóváhagyási szám szerepel a jóváhagyási címkén (matrica a gyermekbiztonsági ülésen) 
Ez a jóváhagyás érvényét veszti, ha a gyermekülést módosítják. Csak a gyártó végezhet módosításokat a gyermekbiztonsági ülésen. 
 
Telepítés a járműbe 
Fontos: biztonsági övek 
A gyermekülés hárompontos biztonsági övvel használható, amelyet az ENSZ-EGB 16. számú előírása vagy más ezzel egyenértékű szabvány szerint hagytak jóvá. 

 
A gyermek biztonsága 
A gyermeket mindig biztonsági övvel kell rögzíteni a biztonsági ülésen. 
Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a biztonsági ülésben. 
Ne helyezze a gyermekülést megemelt felületekre, például asztalra, pelenkázó asztalra stb.)  Amikor a gyermek benne van. 



A gerinc terhelésének enyhítése érdekében a lehető leggyakrabban vegye le a gyermeket a biztonsági ülésről. Tartson szüneteket hosszú utak során. 
A gyermekülés elhelyezése a járműben. 

 
• Előre néző helyzet: IGEN 
• Hátrafelé néző helyzet: NEM: 
• 2 pontos övvel: Nem beköthető (A 2 pontos biztonsági öv használata jelentősen növeli a gyermek sérülésének kockázatát baleset esetén.) 
• 3 pontos övvel: IGEN 
A biztonsági övet az ECE R 16 vagy hasonló szabvány szerint kell jóváhagyni (lásd az öv tesztcímkéjét „E” vagy „e” betűvel körben). 
A gyermekülést mindig előre néző helyzetben és 3 pontos biztonsági övvel kell felszerelni. 
 
A termék összetevői: 

1. Fejtámla 
2. Fejtámla párna 
3. Textil borítás 
4. Hevederfedél 
5. 5 pontos heveder 
6. Csatnyitó gomb 
7. Csat 
8. Övbeállító gomb 
9. Beállító öv 
10. Ülés 
11. Csat 
12. Beszúrás 
13. Fejtámla magasság állító gomb 
14. Fejtámla övvezető 
15. Nyílások az 5 pontos hevedermagasság beállításához 
16. 5 pontos heveder 
17. Az autó biztonsági öveinek rögzítési helye 
18. Fém csat 
19. Üléshéj 
20. Fejtámla huzat 
21. Üléshuzat 

 
Övbeállítás a gyermekülésben 
A beállításhoz lazítsa meg a biztonsági övet a gyermekbiztonsági ülés elején található kioldógomb megnyomásával, és húzza le a biztonsági övet, amennyire csak lehetséges 
(1. ábra). 
VIGYÁZAT! Ne húzza a vállvédőt. 
Fejtámla beállítása 
Ha a fejtámlát a gyermekének megfelelő magasságba kívánja állítani, nyomja meg a fejtámla magasságállító gombját a gyermekülés háttámláján. Helyezze a másik kezét a 
fejtámlára, és húzza felfelé, vagy nyomja lefelé. Amikor a fejtámla eléri a megfelelő magasságot, engedje el a beállító gombot (2. ábra). 
Ábrán látható a megfelelő fejtámla helyzet. 3. 
Hogyan rögzítsük a gyermeket az I. súlycsoportban (9–18 kg) 
A biztonsági öv kizárólag az I. súlycsoportba tartozó gyermekek számára használható, azaz 9 és 18 kg között (kb. 9 hónaptól körülbelül 4 éves korig). 
A mellkasi hám magasságának beállítása (I. súlycsoport) 
Győződjön meg arról, hogy a mellkasi heveder magassága megfelel -e gyermekének. A mellkasi hevedernek át kell haladnia a vállmagasságban vagy valamivel magasabb 
réseken (4. ábra). 
Ha a mellkasi heveder nincs a megfelelő magasságban, állítsa be az alábbi lépések szerint: 
Lazítsa meg az övet (lásd a biztonsági öv beállítását a gyermekbiztonsági szakaszban), majd fordítsa az ülés háttámláját maga felé (5. ábra). 
Távolítsa el mindkét övet a mellkasi heveder fém csatlakozójáról (6. ábra). 
Távolítsa el az öveket a textil hevederpárnákról (7. ábra). 
Óvatosan vezesse át mindkét övet a gyermekbiztonsági ülés keretének nyílásain, majd tegye ugyanezt két textilpárnával (7. ábra). 
Vezesse át a párnázó hevedereket és az öveket a gyermekbiztonsági ülés keretének megfelelő nyílásain (8. ábra). 
Helyezze a szíjvégeket a fém csatlakozóba (9. ábra). 
Győződjön meg arról, hogy az öv megfelelően van behelyezve a vezetőbe, és nincs megcsavarodva. 
Hogyan rögzítse a gyermeket a gyermekülés biztonsági övével 
Lazítsa meg az övet a gyermekbiztonsági ülés elején található textilhuzat alatti kioldógomb megnyomásával, és húzza le a biztonsági övet, amennyire csak lehetséges (11. 
ábra). VIGYÁZAT! Ne húzza a vállvédőt. 
Nyissa ki a csatot, és helyezze a biztonsági övet a gyermekülés oldalára. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe. 
Állítsa be a fejtámlát gyermeke magasságához a fenti lépésnek megfelelően (12. és 13. ábra). 
A vállöveket a megfelelő magasságban kell elhelyezni, ha a vállöv kissé a gyermek válla fölött eltűnik a burkolatban. Győződjön meg arról, hogy a vállövek biztonságosan 
tapadnak a gyermek vállához (14. ábra). 
 



Csatlakoztassa mindkét csatcsatot, majd helyezze be a csatba, amíg „kattanást” nem hall. 
A kioldáshoz nyomja meg a piros gombot (15. ábra). 
Húzza meg a hevedert a beállító övvel, amíg a heveder laposan nem fekszik a gyermek testén és közel hozzá. Húzza az öv végét egyenesen maga felé, ne felfelé. 
VIGYÁZAT A hevederöveket a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni a gyermek csípőjén. Ügyeljen arra, hogy a heveder ne csavarodjon meg. 
Hogyan lazítsuk meg a hevedert 
A heveder az ülés elején található kar (kárpit alatt) megnyomásával oldható. 
Nyomja meg a fém kart, a másik kezével fogja meg a heveder mindkét mellkasi övét. Húzza magához az öveket, hogy meglazítsa őket. 

 
FONTOS 
A gyermek biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy ... 
A gyermekülés biztonsági öve kényelmes és jól illeszkedik a gyermekhez. 
A heveder helyesen van elhelyezve. 
A heveder nincs csavarva. 
A csat csatjai beakasztva a hámcsatba. 
 
 
Telepítés a járműbe 
 
Vigyázat! Ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a jármű biztonsági ülésében. 
A járműben utazó összes utasnak biztonsági övet kell viselnie. 
Vészleállítás vagy baleset esetén a védtelen személyek vagy tárgyak sérülést okozhatnak a jármű többi utasának. Mindig ügyeljen arra, hogy: 
A járművek üléseinek háttámlái reteszelve vannak (azaz a hátsó ülések összecsukható rögzítési pontja be van kapcsolva) 
Minden nehéz vagy éles szélű tárgy (pl. Raklapon) rögzítve van 
A járműben tartózkodó személyek biztonsági övet viselnek 
A gyermekülés mindig rögzítve van a járműben, még akkor is, ha nem szállítanak gyereket. 
Az autó biztosítása 
Bizonyos üléshuzatok finom anyagokból készülnek (pl. Velúr, bőr stb.). Az autóülés esetleges szennyeződésének elkerülése érdekében takarót vagy törülközőt helyezhet a 
gyermekülés alá. 
 
Hogyan kell alkalmazni az I. súlycsoport (9–18 kg) súlyú gyermek számára? 
A biztonsági öv kizárólag az I. súlycsoportba tartozó gyermekek számára használható, azaz 9-18 kg (kb. 9 hónaptól körülbelül 4 éves korig). 
Helyezze a gyermekülést az autóülésre egy 3 pontos biztonsági övvel, ügyelve arra, hogy szorosan illeszkedjen az ülés háttámlájához. (17. ábra). 
Húzza ki a jármű biztonsági öveit, fűzze át a mellkasi övet a fejtámla melletti piros címkével jelölt felnőtt biztonsági övek vezetőin, majd az ülés másik oldalán a kartámasz 
feletti (biztonsági öv felőli) vezetőn keresztül. csat a csatban. Az öv megfelelően van rögzítve, ha kattanást hall, miután behelyezte a csatot a lyukba. 
Helyezze az autó övét az ülés karfája alá mindkét oldalon úgy, hogy az övet átfűzi az ülés textilhuzat alatti résén. Fűzze át az autó övét az övcsat oldalán lévő kartámasz alatti 
piros vezetőn. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági öv nincs elcsavarodva (18. ábra). 
Húzza a mellkasi övet az övvisszahúzó felé, amennyire csak tudja. Győződjön meg arról, hogy az öv nem laza. 
Ha kétségei vannak ezzel a lépéssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a gyermekülés gyártójával. 
A biztonsági gyermekülés leszereléséhez végezze el a fenti lépéseket fordított sorrendben. 
Győződjön meg arról, hogy az öv minden része feszes. Győződjön meg arról, hogy minden öv a megfelelő helyzetben van, és nincs megcsavarodva. Ellenőrizze azt is, hogy a 
kárpit nem veszélyezteti -e az öv mozgását. 
A gyermekülés használata az I. és III. Súlycsoporthoz 
Ha a gyermekülést 15-36 kg súlyú gyermek használja, vegye le a biztonsági öveket. Mindig a járműbe szerelt 3 pontos biztonsági öveket használja. 
Hogyan lehet leszerelni a gyermekülés biztonsági övét 
Lazítsa meg az öveket az övbeállítási szakaszban leírtak szerint, és fordítsa hátra maga felé az ülést (19. ábra). 
Távolítsa el mindkét övet a mellkasi öv fém csatlakozójáról, és engedje át a gyermekülés háttámlájának nyílásain (20. és 21. ábra). 
Távolítsa el az öveket a kábelköteg -csatlakozóról (22. ábra). 
Nyissa meg a rögzítőelem piros gombját (23. ábra). 
Emelje fel az üléshuzat felső részét, és vegye le teljesen a hevedert (24. ábra). 
Hajtsa át a csat fém csavarját a gyermekbiztonsági ülés nyílásán, és távolítsa el teljesen a rögzítőt (25. ábra). 
Oldja ki a szíjak fémcsatját (26. ábra). 
Távolítsa el a beállítószíjat az ülés nyílásán keresztül (27. ábra). 
A szíjak fordított sorrendben vannak felszerelve. 
A leszerelt hevedert minden alkatrészével együtt biztonságos helyen tárolja a későbbi használatra. 
A fejtámla magasságának beállítása 
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fejtámla magassága megfelel -e gyermekének. A fejtámla magassága akkor megfelelő, ha a gyermek feje kényelmesen fekszik a fejtámla 
közepén. (Lásd a Fejtámla beállítása részt) 
Hogyan rögzítsük a gyermeket az autó biztonsági öveivel 
A jármű 3 pontos felnőtt biztonsági öve csak a II. És III. Súlycsoportba tartozó gyermekek (15–36 kg) rögzítésére használható. 
Ha a 15–36 kg súlyú gyermek a gyermekülést használja, vegye le az öveit. 
Helyezze a gyermekülést az autósülésre, ügyelve arra, hogy jól dőljön a háttámlának. 
Helyezze a gyermeket az ülésre. 
Húzza meg a 3 pontos öveket, és helyezze a csípőövet (a rögzítőelem ellenkező oldalán) a kartámasz alá. Győződjön meg arról, hogy a mellkas és a csípőöv a rögzítő oldalán a 
kartámasz alatt is található. A csípőövet a lehető legalacsonyabbra kell helyezni, hogy biztonságosan tartsa a medencét. A szíjakat nem szabad megcsavarni. Helyezze a csatot 
a rögzítőelembe, amíg jellegzetes „kattanást” nem hall. Helyezze a mellkasi övet a fejtámla övvezetőjébe a fejtámla oldalán. Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg. 
Húzza meg a biztonsági öveket, és próbálja meg biztosítani, hogy a mellkasi öv a lehető legjobban az övvisszahúzó felé legyen irányítva (29. és 30. ábra). 
Ábrán látható az autó biztonsági övének csatjának helyes helyzete a gyermeküléshez képest. 31. Ha kétségei vannak ezzel a lépéssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a 
gyártóval. 
Gyermek biztonsági ülés 



Fektesse vízszintes helyzetbe a háttámlát, emelje fel, és tartsa az üléssel való kapcsolatot, majd húzza ki. A telepítéshez fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket 
(32., 33., 34. ábra). 
A gyermekülést 22-36 kg súlyú gyermekek számára tervezték, kizárólag 3 pontos biztonsági övekkel. 
Helyezze az ülést az autóülésre, ahová telepíteni szeretné. 
Helyezze a gyermeket az ülésre. Győződjön meg róla, hogy csípője nekitámaszkodik az autóülés háttámlájának (35. ábra). 
Húzza meg a 3 pontos felnőtt biztonsági öveket, helyezze a csípőövet az ülés kartámasza alá (ügyelve arra, hogy a mellkasi öv a kartámasz alatt is legyen), és húzza meg az 
öveket. Győződjön meg arról, hogy a csípőöv a lehető legalacsonyabban van, hogy a gyermekülés biztonságosan támaszkodhasson az autóülés háttámlájára. A biztonsági övet 
nem szabad megcsavarni. Helyezze a csatot a rögzítőelembe, amíg jellegzetes kattanást nem hall (36. és 37. ábra). 
Győződjön meg arról, hogy a biztonsági öv megfelelően van rögzítve, nem laza vagy csavarodott. 
Győződjön meg arról, hogy a biztonsági öv a lehető legalacsonyabban van, hogy biztonságosan tartsa a medencét. 
A termék karbantartása 
Hogyan távolítsuk el a kárpitot 
Távolítsa el a gyermekbiztonsági ülés hevederét, és távolítsa el a betétet a kisebb gyermekek számára. 
Távolítsa el a fedelet a fejtámláról, a háttámláról és az ülésről. 
A kárpit újbóli felszereléséhez húzza újra a textilt a megfelelő részekre. 
 
Hogyan tisztítsuk meg a kárpitot 
A kárpitot kizárólag semleges tisztítószerekkel és meleg vízzel szabad tisztítani. Ne mosógépben mossuk, ne centrifugáljuk, ne vegytisztítsuk, ne fehérítsük, ne szárítsuk 
szárítógépben. 

 

 
 
 


