
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK CHIPOLINO Paradise PIHENŐSZÉK HASZNÁLATÁHOZ 
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a 
következő utasításokat, mielőtt 
összeszerelné a terméket. Biztos 
helyen őrizze meg ezt az útmutatót a 
jövőbeli problémák megoldása 
érdekében. 
 
A termék újszülött kortól 9 kg súlyú gyermekek számára alkalmas. A 
pihenőszék 3 pontos biztonsági övvel van ellátva. Ne használja tovább a 
terméket, ha gyermeke ki szeretne mászni belőle. 
Direkítvák: 2001/95/EC Európai biztonsági szabvány, 88/378/ECC – 
gyermekjátékok biztonságos használata, EN 12790 - fekvő bölcsők, EN 71-1, 
EN 71-2, EN 71-3 – Játékok biztonsága. 

 
 
 
Figyelem! 
Kövesse pontosan az utasításokat! Az utasítások betartása biztosítja a termék 
biztonságos használatát. 
 
Különösen figyeljen oda a figyelmeztetésekre és így megelőzheti gyermeke 
esetleges komoly sérüléseit és garantálhatja biztonságát! 
Kizárólag önt terheli felelősség a gyermeke biztonságát érintően, 
amennyiben nem tartja be pontosan az útmutató figyelmeztetéseit és 
előírásait! 
 
Köszönjük, hogy termékünket választotta! 
 
Forgalmazó: 
Devron-Impex Kft. 1152 Budapest, Aporháza utca 15.  
www.devron.hu  
Babaszafari Bababolt 1139 Budapest, Váci út 95 
 www.babaszafari.hu  
     

 
FIGYELMEZTETÉSEK! 
1. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a pihenőszékben még rövid időre 
sem! 
2. Ne tegye asztalra, ágyra, és egyéb emelt felületekre a pihenőszéket! 
3. Ne használja a terméket, amíg meg nem bizonyosodott róla, hogy teljes 
egészében fel van bontva és össze van szerelve! Bizonyosodjon meg róla, hogy 
minden záró mechanizmus a helyén van és megfelelően működik, mielőtt 
használná! 
4. Mindig használja a 3 pontos biztonsági övet! Rendszeresen ellenőrizze a 
biztonsági övek pántjait – nem szabad kopottnak, szakadtnak lenniük! 
5. A pihenőszékben egyszerre csak egy gyermeket ültethet! 
6. A háttámla helyzetét csak felnőtt állítsa be! 
7. Soha ne emelje fel a széket amíg a gyermek benne tartózkodik, különben a 
szék összecsukódhat és sérülést okozhat! 
8. Ne csukjuk össze, mozgassuk, állítgassuk, szereljük a széket amíg a gyermek 
benne ül! 
9. Legyünk óvatosak minden alkalommal mikor beállítjuk a háttámlát vagy 
összecsukjuk a széket, hogy ne csípjük oda ujjunkat! 
10. Ne emeljük a széket a háttámlánál vagy a lábtartónál fogva! 
11. Ez a szék nem játék, ne hagyja, hogy gyermeke függeszkedjen rajta vagy 
játsszon vele! 
12. Amíg gyermeke a székben tartózkodik, ne hagyjon más gyerekeket vagy 
állatokat a szék a közelében felügyelet nélkül! 
13. Ne helyezze a széket lejtős vagy egyenetlen talajra, ha gyermek ül benne! 
Csak lapos, egyenes talajra helyezze, távol lépcsőtől, mozgólépcsőtől 
mindennemű elektromos és hőkibocsátásra alkalmas eszköztől, medencétől és 
veszélyes helytől. 

14. Ne helyezze a széket, benne a gyerekkel, vegyszerek közelébe, mint 
például gyógyszerek vagy apró tárgyak közelébe, amik fulladást vagy egyéb 
egészségre ártalmas következményeket okozhatnak! 
15. Rendszeresen ellenőrizze, a szék minden eleme megfelelően működik-e, 
valamint, hogy nincs-e elhasználódott, hiányzó vagy törött alkatrész, meglazult 
csavar. Ha ezen problémák bármelyike fennállna függessze fel a termék 
használatát és hozza rendbe, különben nagy kockázatnak teszi ki gyermekét! 
16. Ne használjon fel pótalkatrészeket, amik nem a termék gyártójától 
származnak, mert instabillá tehetik a széket! 
17. Ne eszközöljön semmiféle szerkezeti változtatást vagy átalakítást! 
18. Csukott állapotában a széket gyermekek által el nem érhető helyen tárolja!  
 
Ápolási és karbantartási utasítások 
1. A műanyag részeket szivaccsal és enyhén szappanos meleg vízzel javallott 
tisztítani, a fémeket pedig nedves pamuttörölközővel. 
2.  Ne használjon semmi fehérítő vagy alkohol alapú készítményt a szék 
tisztítására. 
3. A szövetet kézzel moshatja. Fektetve szárítsa, ne tegye szárítógépbe! 
4. Tisztítás után hagyjuk megszáradni a szövetet és csak azután vegyük 
használatba vagy rakjuk el. 
5. Folyamatos és közvetlen napfénynek kitéve a szövet színe megváltozhat. A 
fakulást megelőzendő mindig letakarva, árnyékos helyen tárolja. Hosszabb távú 
megőrzésre száraz és fedett helyen helyezzük el. Így elkerülheti a termék 
közvetlen napfény, eső, nyirkosság és hirtelen időjárás változás által okozott 
rongálódását. 
6. Ha bármi probléma lépne fel használata során, ne próbálja meg saját kezűleg 
megjavítani. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy importőrrel tanácsért 
vagy javíttassa hivatalos szervizben. 

 
Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítás képeit) 
 
Kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást. Figyeljen rá, hogy minden alkatrészt pontosan helyezzen el! 
 
Zenélő-rezgő típusok esetén csavarhúzóval távolítsa el a fedelet és helyezze be a megfelelő méretű elemeket. Körültekintően csavarozza vissza a fedelet. Tesztelje le, 
hogy minden funkció megfelelően működik-e! 
Elemekre vonatkozó biztonsági előírások: 
1. Az elemeket csak felnőtt helyezheti be! 
2. Mindig a megfelelő méretű elemeket használja! 
3. Kövesse a polaritásra vonatkozó jelzéseket, hogy az elemeket megfelelő állásban helyezze be! 
4. Ne próbálja meg újratölteni az egyszerhasználatos elemeket! 
5. Az újratölthető elemeket töltés előtt távolítsa el a pihenőszékből! 
6. Az újratölthető elemeket csak felnőtt töltheti fel! 
7. Ne keverjen különböző típusú, gyártójú, és töltöttségi szintű elemeket! 
8. Ne keverjen új és használt elemeket! 
9. Csak megfelelő polariásirányban helyezze be az elemeket! 
10. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a pihenőszékből! 
11. Ne dobja a használt elemeket a háztartási hulladékba! A környezetében található szárazelemgyűjtők valamelyikébe helyezze azokat! 

http://www.devron.hu/
http://www.babaszafari.hu/
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