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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. 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, JAVASLATOK. 

 

• Az utazóágy akkor használható, ha a zármechanizmusok fixálva vannak, és a használó erről meg is győződött. 

• Az összes összerakható alkatrészt húzzuk meg szorosan, gyakran ellenőrizzük a csatlakozásokat, és húzzuk meg 

őket amennyiben szükségesnek ítéljük. 

• A terméket nyílt tűz, vagy bármilyen erős hőforrás mellé helyezni veszélyes. 

• Ne használjon több mint egy matracot az utazóágyban. 

• Az utazóágy legalsó pozíciója a legbiztonságosabb, mindig használja ezt, ha a gyermeke már fle tud ülni magától. 

• Az utazóágyat csak akkor lehet használni, ha a zármechanizmusok fixálva vannak. Minden használat előtt 

győződjön meg erről. 

• Ne használja az utazóágyat, ha bármelyik alkatrésze szakadt, hiányzik, vagy törött, csak a gyártó által jóváhagyott 

cserealkatrészeket használjon. 

• Ne hagyjon semmit az utazóágyban, illetve ne tegye azt olyan termékek mellé, amelyek balesetet, vagy fulladást 

okozhatnak. (Pl.: madzagok, redőny leengedő zsinórja stb.) 

• Ha a gyermekét felügyelet nélkül akarja az utazóágyban hagyni, bizonyosodjon meg róla, hogy az oldalsó húzózár 

be van húzva. 

• Győződjön meg arról, hogy az utazóágy megfelelően van felállítva, és rögzítve, mielőtt beleteszi a gyermekét. 

• Ne használjon a gyártó által jóvá nem hagyott kiegészítőket. 

• Az utazóágyat csak olyan gyerekek használhatják, akik abból nem tudnak egyedül kimászni, ellenkező esetben 

balesetveszélyes a használata. 

• Csak az utazóágyhoz biztosított matraccal használja, ne adjon második 

matracot az utazóágyhoz, mert az fulladás veszélyes lehet. 

• Az utazóágyhoz tartozó matrac az utazóágy integrális eleme.  
• Mielőtt az utazóágy alját a legalsó pozícióba állítja, a merevítő elemeket el 

kell távolítani. 

 

 

 

Pelenkázó asztal használata: 

• A pelenkázó asztal használata előtt az utazóágyat le kell zárni. 

• A pelenkázó asztal maximum 12 hónapos, vagy 11 kilós gyermekek számára megfelelő. 

• A cserealkatrészeket mindig kérje a forgalmazótól. 

• Ne használja a pelenkázó asztalt, amennyiben bármelyik része törött,, hiányzik, vagy szakadt. 

• A pelenkázó asztalt nyílt tűz, vagy bármilyen erős hőforrás mellé helyezni veszélyes.  
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Az elemek biztonságos használata: 

A tároló kinyitásához először csavarozzuk ki, és távolítsuk el a fedőt. Majd helyezzünk be elemeket és csavarozzuk 
vissza azt. 
Figyelmeztetés: Kövesse az ezen szekcióban leírt előírásokat, különben az elem üzemideje csökkenhet, az elem 
kifolyhat vagy akár fel is robbanhat. Mindig tartsa az elemeket gyermek által elérhetetlen helyen. 
 
• Ne használjon régi és új elemeket egyszerre.  
• Ne keverjen alkáli, sima és újratölthető elemeket. 
• Helyezze be az összes elemet polaritásának megfelelően.  
• Ne zárja rövidre az elemeket befogadó sarukat. 
• A használt, már nem működő elemeket távolítsa el. 
• Az elemeket ne próbálja újratölteni, amennyiben nem biztos abban, hogy az adott elem újratölthető. 
• Az újratölthető elemeket távolítsa el töltés előtt. Az újratölthető elemeket csak szülői felügyelet mellet töltse. 
• Az újratölthető elemeket vegye ki a termékből újratöltés előtt. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeszerelés:  

 

1. Vegye ki az utazóágyat a hordozó táskából, és tépőzárazza ki a tépőzárakat. Helyezze az utazóágyat a földre, és 

tegye félre a hordozó zsákot. (1. ábra) 

2. Húzza szét a lábakat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a középső merevítő zár még nincs teljesen a helyén, 

különben a korlátok nem tudnak rendesen illeszkedni. 

Figyeljen oda, hogy az oldalsó rácsok csak akkor tudnak megfelelően illeszkedni, ha a középső merevítőket felfelé 

emelik. Az oldalsó rácsok nem fognak megfelelően illeszkedni, amíg a középső merevítők teljesen ki vannak 

hajtva. (2. ábra) 

3. Húzza szét a felső korlátok anyaggal takart középső részét, hogy illeszkedjenek a helyükre. Először a hosszabb 

korlátokkal kezdje az összeszerelést, majd azok után folytassa a rövidebbekkel. (3. ábra) 

4. Nyomja le a középső záró gombot, amíg a felület teljesen ki nem egyenesedik. (Amint ez megtörténik egy 

jellegzetes kattanó hangot fog hallani) (4. ábra) 

5. Helyezze a matracot az utazóágyba (5. és 6. ábrák). Rögzítse a matracot a rövidebbik oldalon található 

tépőzárakkal (Az utazóágy alján erre a célra kialakított lyukak találhatóak). 

 

Az utazóágy aljának beszerelése: 



 

6. Az utazóágy alját a húzózárral kell rögzíteni. Amint az utazóágy alja behelyezésre került, takarja el a húzózárat a 

tépőzáras anyagrésszel. Csúsztassa be a merevítő rudakat a varrott fogantyúkba (a merevítő rudakat megfelelően 

kell párba helyezni). Helyezze a matracot a merevítőkkel ellátott aljba, majd rögzítse azt a tépőzárakkal. 

 

A pelenkázó asztal összeszerelése: 

 

7. Csúsztassa be a merevítő csöveket a textilből kialakított zsebekbe. Csatlakoztassa őket a többi csőhöz, amiken 

műanyag kapcsok találhatóak. Rögzítse az anyagot az összes füllel, majd húzza rá az így kialakult keretre. 

Helyezze a műanyag rögzítő elemeket az utazóágy hosszabbik oldalára, majd helyezzen extra rögzítő elemeket a 

rövidebbik oldalra. Rögzítse a játékrendező füleit a megfelelő helyeken az utazóágy keretén, majd húzza rá a 

rendező anyagát a pelenkázó asztalra. (9. ábra) 

 

A játékrendező felhelyezése: 

 

Helyezze a kampókat a játékrendezőre, és helyezze azt fel az utazóágy keretére. (10. és 11. ábra) 

 

Játékhíd összeszerelése (8. ábra): 

• Helyezze a játékokat a forgó karokra. 

• Csatlakoztassa a forgó karokat a fő tartókarra. 

• Helyezze a játékhidat a zenedobozba, és forgassa el a játékhidat. 

Figyelem: Csak a játékhidat forgassa el, így az a megfelelő helyre tud kerülni. 

• Helyezze a játékforgót az utazóágy sarkára. 

 

Utazóágy összehajtogatása: 

8. Távolítsa el az összes kiegészítőt. Vegye ki a matracot, a játékrendezőt, és minden egyéb kiegészítőt. Fogja meg a 

középső fogantyút az utazóágy aljának közepén, és húzza azt felfelé. (12. ábra) 

9. A felső korlátok kioldásához nyomja meg a jelzett gombot mindkét oldalukon. Húzza enyhén felfelé, majd nyomja 

őket lefelé. Először a rövidebbik oldalon található korlátokat oldja ki, ez után a hosszabbakat is. 

10. A középső fogantyút még mindig húzva, emelje fel az utazóágy alját, és hatogassa össze a lábakat. (13. ábra) 

11. Csomagolja be az összehajtogatott ágyat a matracba, és rögzítse a tépőzárakkal. Helyezze az összehajtogatott 

ágyat a hordozó zsákba. (14. és 7. ábrák) Amennyiben az összehajtogatás nem volt megfelelő ismételje meg a 

fentebbi lépéseket amíg nem lesz sikeres. 

 

Tisztítás és karbantartás: 

 

Törölje le a terméket egy nedves ronggyal majd hagyja teljesen megszáradni. 

 

Pelenkázó asztal – tisztítsa langyos vízzel és nem túl lúgos szappannal. De vegytisztítsa, és ne használjon maró 

tisztítószereket. Ne szárítsa gépben, ne vasalja. 

 

A terméket tesztelték, és megfelel az EN 716-1:2017+AC:2019, EN 12221-1:2008+A1:2013 jelű szabványoknak. 

 

Az útmutatóban található rajzok az általános használatot mutatják be, és csak illusztrációk. A termék kinézete a 

képektől kisebb mértékben eltérhet. 

 

 
 


