
 

Hut4Bubs utazóágy – 
Használati utasítás 

(Hut4Bubs beltéri/kültéri utazóágy – Luxe és 
Basic) 

MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZAT 

 

TŰZTŐL VÉDVE TÁROLANDÓ  

Figyelmeztetés: A biztonság érdekében az 
alábbi alapvető szabályok betartása ajánlott. 

• Ne helyezz meleg tárgyakat az utazóágy 
közelébe. 

• Tartsd tiszteletben ezen tárgyaknak a 
biztonsági előírásait. 

• Soha ne hagyj gyermeket meleg tárgy 
közelében játszani. 

• Tűz esetén kövesd a hatóságok 
utasításait. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

• ÓVATOSAN NYISD KI!  Minden 
alkalommal, mikor az utazóágyat a 
hordozó táskából kiveszed, óvatosan 
járj el. Az utazóágy gyorsan és 
automatikusan kinyílik, ha a biztonsági 
pántot eltávolítod. 

• Az utazóágyat csak a rendeltetésének 
megfelelő célra használd! 

• Az utazóágy nem játék! Soha ne 
hagyd gyermeked felügyelet nélkül! 

• Ne hagyj más gyermeket felügyelet 
nélkül játszani alvó gyermek mellett. 

• Az utazóágy nem nyújt teljes védelmet a 
napsugárzás ellen. A napvédő réteg 
hozzávetőlegesen az UV sugárzás 
50%-át szűri ki. 

• Ne helyezd az utazóágyat magasra, 
helyezd egyenletes, vízszintes, száraz 
felületre. 

• Minden használat előtt győződj meg róla, 
hogy az utazóágy megfelelően lett 
felállítva.  

• Ne használd az utazóágyat, ha törött, 

szakadt vagy bármelyik része hiányzik.  

• Kizárólag a gyártó által forgalmazott 
vagy jóváhagyott pótalkatrészeket 
használd. Ne használj olyan 
tartozékokat, amelyeket nem ehhez az 
utazóágyhoz terveztek. 

• Kiemelt figyelmet fordíts az olyan 
kockázati tényezőkre, mint a nyílt láng, 
vagy az utazóágy közvetlen 
környezetébe helyezett hőforrások 
( elektromos radiátor, gázkonvektor).  

• Ajánlott az utazóágyat rendszeresen 
ellenőrizni és kinyitni. 

 

FONTOS INFORMÁCIÓ 

Kövesd az alábbi utasításokat figyelmesen és 
őrizd meg ezen Használati utasítást a 
későbbiekre. 

A Hut4Bubs utazóágy használata – Luxe és 
Basic – újszülött kortól hozzávetőlegesen négy 
éves korig ajánlott. Mivel minden gyermek 
eltérő ütemben fejlődik, ezért a felső, négy éves 
korhatár természetesen gyermeked saját 
fejlődésének függvénye. 

 

KARBANTARTÁS - TISZTÍTÁS  

• Szükség esetén az utazóágy külső és 
belső felületét meleg, szappanos vízzel 
és nedves ronggyal tisztíthatod. Szabad 
levegőn szárítsd, ne tedd szárítógépbe. 

• A hálózsák mosógépben mosható, 
kímélő programon. Szabad levegőn 
szárítsd.  

 

HASZNÁLAT  

LÉPÉSEK 

1. A biztonsági pánt eltávolítása után az 
utazóágy gyorsan és automatikusan 
kinyílik.  

2. Az önfelfújódó matrac szelepét nyisd ki, 
hagyd, hogy magától felfújódjon, majd 
zárd el a szelepet. Helyezd a felfújódott 
matracot az utazóágy erre a célra 
készült alsó, cipzáras zsebébe és 



 
cipzárazd be.  

3. Helyezd a lepedőt vagy a hálózsákot az 
utazóágyba és rögzítsd a tépőzárakkal.   

4. Ha nyitva kívánod hagyni az utazóágy 
bejáratát, egyszerűen tekerd fel a 
ponyva/szúnyogháló felületet és 
rögzítsd az erre a célra szánt zsinórok 
segítségével. 

 

ÖSSZEHAJTÁS  

• Egyenletes, kemény felületet használj 
az utazóágy összehajtásához. 

• Mielőtt elkezded összehajtani az 
utazóágyat, figyelmesen tanulmányozd 
át a tevékenység alább részletezett 
lépéseit. 

• Az összehajtott utazóágyat az 
önfelfújódó matraccal, a lepedővel vagy 
hálózsákkal együtt tárold a Hut4Bubs 
hordozó táskában. 

• Hosszú használati idő után az utazóágy 
némileg veszíthet formájából. Hogy 
visszanyerje eredeti alakját, időről időre 
igazítsd ki a vázat. 

• A garancia érvényét veszíti a nem 
utasítás szerint összehajtott utazóágyra. 

LÉPÉSEK 

1. Minden tárgyat távolíts el az utazóágyból, 
cipzárazd be a nyílásokat. 

2. Az önfelfúfódó matracot húzd ki az alsó 
cipzáras zsebből és a szelep kinyitását 
követően préseld ki a e levegőt a 
matracból, összehajtott állapotban 

3. Dugd át az egyik csuklód a biztonsági 
pánton majd ugyanezen kezeddel fogd 
össze a felső két vázelemet.  

4. Húzd az egyik oldali alsó vázat a felső 
vázakhoz.  

5. Húzd oda a másik oldali alsó vázat is. 

6. Fogd meg egy kézzel az idáig 
összecsukott vázat.  

7. Állítsd az utazóágy vázát függőleges 
irányba, az egyik kézzel továbbra is fogd a 
keretet középen, míg másik kézzel nyomd 
a váz felső részét lefelé. 

8. Mindaddig nyomd tovább lefelé/befelé a 
váz felső részét, amíg három kör nem 
képződik a vázból.  

9. Fogd meg az alsó és belső részt egy 
kézzel, miközben a középső részt még 
mindig a másik kezeddel tartod. Tartsd 
kicsit lazábban, hogy a felső két kör 
fedhesse majd egymást.  

10. Húzd keresztbe a felső két kört és alakítsd 
úgy, hogy az egyik kör a másikat fedje. 
Arra mindig ügyelj, hogy a biztonsági 
pánttal ellátott kör felül legyen. Ha a három 
kör teljes mértékben fedi egymást, húzd 
keresztbe a biztonsági pántot és tedd az 
utazóágyat a hordozótáskába.  

 
 

 

 

Származási hely: Kína 

Szabadalmazott termék 

Forgalmazó: Hut4Bubs Ltd. 

www.hut4bubs.com 


