
Vásárlói tájékoztató (hordozós takaróhoz) 

Kérem, őrizd meg, mert fontos információkat tartalmaz a kezeléssel, mosással kapcsolatban! 

Kézműves termék, szeretettel Magyarországról 

Gyártó: Molnár-Gulyás Anikó EV.  

5742 Elek, Kölcsey utca 88 Tel:0670-456-0541 Web: www.csengelino.hu 

Rendeltetése: hordozós takaró, hordozós kiegészítő 

Méret:  univerzásis, újszülött kortól 104-es ruhaméretig, a termék oldalán és a kapucni/lábzsákon 
levő rugós szorítókkal szabályozható (behúzás után célszerű egy csomót rátenni a gumira, hogy a súly 
alatt ne csússzon a szorító). A kapucni hossza a rugós szorítókon kívül hátul a heveder meghúzásával 
állítható! Veszély!  Soha ne engedd, hogy a takaró bármely része a baba légzőnyílásait elzárja! Mindig 
figyeld a baba légzését! A csatok becsatolását körültekintően végezd, mert odacsíphetik a kezed! A 
kapucnit csak akkor tedd a baba fejére  és rögzítsd a takaró vállpántokhoz a patentszalaggal ( a 
kapucni sapkát nem helyettesíti), ha indokolt pl. esik az eső, fúj a szél! 

A hordozó vastagsága a polár réteg ki- bepatentolásával szabályozható, időjárásnak megfelelően. 
Mindig óvatosan patentolj, a rétegek széttépése durva károkat okozhatnak a termékben! 

Minőség: I.oszt. 

 Kezelési útmutató:  Első használat előtt mossuk ki!  Összecsatolt csatokkal mosógépben mosható 40 
fokon,  folyékony babamosószerrel. Öblítőt vagy ecetet tegyünk az öblítővízbe, 800-1000 centrifuga 
fordulatszámon. Vasalni  és 40 foknál nagyobb hőmérsékletnek kitenni szigorúan tilos!  Vegyileg nem 
tisztítható, savakkal, erős maró szerekkel nem kezelhető! Fehérítő, mosószóda, mosódió használata 
tilos! Szárítógép használatát kerüljük, szabad levegőn  szárítandó. Csatoláskor óvjuk magunkat a 
sérülésektől! 

VESZÉLY!!!! Nem gyermekjáték! Az apró alkatrészek, mobil csatok, hevederek fulladást 
okozhatnak! A nem rendeltetésszerű használat során bekövetkező károsodások ( beakad, kiszakad, 
sav, lúg megmarja, parázs kiégeti, toll kiböki, baba lába kidörzsöli, tépőzárba beakad, rágcsáló, 
egyéb állat megrágja, baba megcsócsálja,   stb,  stb) , valamint az anyag felületén jelentkező,  
használat során jelentkező  kopás és egyéb (nem a varrástechnológiából fakadó pl. heveder, csat 
felületén levő,  használatból eredő kopás)  sérülés miatt a gyártót felelősség nem terheli!  A 
csomagolóanyag fulladást okozhat kisgyermek kezében, ezért gyermekünktől tartsuk távol! A 
csomagolás újrahasznosítható! 

Termékszavatosság. A szavatossági jog érvényesítés feltétele a számla megléte. Szavatossági idő 2 
év (részletesen a www.csengelino.hu ÁSZF menüpontban olvashatsz. Kellékszavatossági jog 
érvényesítésre a fél éven belül (vásárlástól számított) bekövetkező sérülésre a vevő bizonyítási 
kötelezettség nélkül élhet kellékszavatossági jogával, amennyiben a hiba rendeltetésszerű 
használatból ered. Fontos! A hiba észlelését követően maximum 2 hónapig jogos a szavatossági 
igény benyújtása!  Fél év után a hiba okát a vevőnek kell bizonyítania (bevizsgálás ktg-e őt terheli, 
kivéve, ha a követelés jogos, szavatossági körbe tartozó igény). Jelentéktelen hibánál elállás nincs! 

A termék lélegző vízlepergető anyagból készült, de nem vízálló és nem UV álló! A vízlepergető 
képesség a sok mosás után csökkenhet, használj textilhez használható impregnáló spray-t!  Ne 
tegyük ki sugárzó hőnek, mert megolvasztja a műanyag alkatrészeket. A durva felülettel érintkezés, 
a gyakori mosás, stb. jóvátehetetlen károkat okozhat, melyre a szavatosság nem terjed ki a nem 
rendeltetésszerű kezelés és használatból adódó károkra 
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