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Det glæder os at du har valgt et Concord-kvalitetsprodukt. 
Du vil blive overbevist af dette produkts sikkerhed og mange 
anvendelsesmuligheder. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye CONCORD QUIX.
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14 Sikkerhedssele

10 indstilling 
selehældning

11 
transportlås

13 bagagenet

12 betjening 
TWINLOCK

09 betjening 
holdebremse

07 fodstøtte

06 betjening 
fodstøtte

02 soltag

01 grebbøjle (med clip)

08 betjening 
forhjul-låsemekanisme

04 fiksering soltag

03 seleføringer

05 selelås

_ OVERBLIK  
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• Anvend ikke tilbehør, der ikke er godkendt af CONCORD.
• Anvend aldrig reservedele, som ikke er godkendt af CONCORD.
• Hvis der opstår skader på CONCORD QUIX pga. overbelastning, forkert 

brug eller brug af andre tilbehørsdele, bortfalder alle garantikrav.
• Sollysets påvirkning kan medføre at dele af CONCORD QUIX bliver lidt 

misfarvet.
• CONCORD QUIX bør så vidt muligt udsættes for ekstreme temperaturer.
• Bortskaf straks al plastemballage. Den kan være livsfarlig for børn.

_ OPLYSNINGER

BEMÆRK!
• Læs denne vejledning grundigt igennem, inden vognen anvendes første 

gang, og gem den til senere brug. Barnets sikkerhed kan bringes i fare, 
hvis vejledningen ikke følges.

• Opbevar denne vejledning til senere brug.
 

ADVARSEL!
• Denne vogn er beregnet til børn fra 6 måneder og op til 15 kg. 
• Denne stol er ikke egnet til børn under 6 måneder.
• Der må altid kun ligge eller sidde et barn i CONCORD QUIX.
• CONCORD QUIX er ingen barnesæde til bilen! Børn må kun transporteres 

i kontrollerede og godkendte barnesæder.
• Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
• Lad ikke barnet lege med dette produkt.
• Anvend altid fastholdelsesanordningen.
• Anvend aldrig skridtselen uden at spænde selen over maven.
• Parkeringsanordningen skal være slået til, når børnene sættes i eller løftes 

op af vognen.
• Enhver form for belastning, der er fastgjort til styret, bag på ryglænet eller 

på siden af vognen, påvirker stabiliteten.
• Der må maks. fastgøres 1 kg på grebbøjlens clip (01).
• Den højst tilladte belastning af varekurven må aldrig overstige den vægt, 

der er angivet på kurven (2 kg).
• Når der køres på trapper eller stejle skråninger, bør barnet tages ud af 

CONCORD QUIX.
• Dette produkt er ikke egnet til at jogge med eller til at bruge sammen  

med rulleskøjter.
• Børn må ikke stå på CONCORD QUIX -stellet. Dette kan medføre skader 

på CONCORD QUIX og nedsætte sikkerheden.
• Kontroller, at alle låseanordninger er blokeret korrekt før brug.
• Kontroller alle bestanddele af CONCORD QUIX, og det anvendte tilbehør 

regelmæssigt.
• For at undgå at barnet kommer til skade, er det vigtigt at sikre sig, at det 

ikke befinder sig i nærheden, når produktet foldes sammen eller foldes ud.

Oplysninger om Concord originaltilbehør fås hos din forhandler eller direkte 
hos Concord.

Concord GmbH
Industriestraße 25
D-95346 Stadtsteinach
Tyskland

Telefon +49 (0)9225.9550-0
Fax +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de

www.concord.de

_ CONCORD ORIGINALTILBEHØR
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Fjern alle genstande fra bagagenettet (13) og sædedelen 
inden CONCORD klappes sammen. 

Bring ryglænet i den mest oprette position (se 
INDSTILLING AF SIDDEVINKEL), 

folde soltagets forreste 
del indad og klap 
soltaget helt bagud.

Bevæg den øverste og 
nederste TWINLOCK-
betjeningsknap (12) 
opad samtidigt og skub 
begge grebbøjler (01) 
på CONCORD QUIX 
samtidigt fremad og 
ned. 

Klap CONCORD QUIX helt sammen til 
transportlåsen (11) går hørbart i indgreb.

_ SAMMENFOLDNING AF CONCORD QUIX

BEMÆRK!
• Klap aldrig CONCORD QUIX sammen, så længe der sidder et barn 

i sædet.

Læg CONCORD QUIX på en plan overflade for at folde den ud. 

Løsn først 
transportsikringen ved at 
trykke rørene sammen 
og bevæge transportlåsen 
(11) udad. 

Træk nu begge grebbøjler (01) bagud og op 
og fold CONCORD QUIX helt ud. 

Tryk den nederste 
TWINLOCK 
betjeningsknap 
(12) helt ned til 
låsemekanismerne går 
hørbart i indgreb.

BEMÆRK!
• Kontroller hver gang inden brug af CONCORD QUIX, at alle fikserings- og 

låsemekanismer er gået korrekt i indgreb og lukket.
• Brug altid sikkerhedsseler, når barnet sidder eller ligger i CONCORD QUIX 

(se BRUG AF SELESYSTEM).

_ UDFOLDNING AF CONCORD QUIX
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skuldersele

midtersele

mavesele

_ BRUG AF SELESYSTEM

Før midterselen med selelåsen mellem barnets 
ben. Sæt derefter selelås-adapterne på 
skulder-/maveseler oppefra ind i de pågældende 
holdere på selelåsen og få dem til at gå hørbart 
i indgreb.  

Åbn selelåsen og læg selerne til side og nedad. Sæt barnet på siddefladen.

For at åbne selesystemet trykkes knappen 
i midten af selelåsen til selelåse-adapterne 
springer ud.

Sørg for at dit barn altid har sele på når du kørerer med barnevognen.

Kontroller at kunststofankerne i selernes ender er ført helt igennem 
seleholderne (03) og ikke er drejet. Test den korrekte montering ved at 
trække moderat i skulderselerne.

Kontroller at selerne ikke er fordrejet.

På selelåsens bagside sidder børnesikringen. 
Denne kan aktiveres og deaktiveres ved at 
dreje. Den aktiverede børnesikring blokerer 
selelåsens åbningsmekanisme.

ADVARSEL!
• Brug skulder-hofteselerne altid i forbindelse med midterselen.

Indstil selerne så barnet er godt og tæt 
spændt. 
For at indstille selelængde forskydes 
selespændene op- eller nedad. 

I regelmæssige afstande skal 
skulderselerne tilpasses ved at tage 
selerne ud af seleholderne i ryglænet (03) 
og sæt dem ind i de seleholdere (03) der 
passer til dit barns størrelse. 
Venstre eller højre skuldersele skal altid 
være monteret i samme højde.
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For at aktivere holdebremsen på CONCORD QUIX 
trykkes betjeningsknappen (09) på højre grebbøjle 
(01).

For at løsne parkeringsbremsen trykkes på 
åbningsknappen og betjeningsknappen (09) på højre 
grebbøjle (01) trækkes op.

For at fiksere forhjulene på CONCORD 
QUIX i ligeud-position, justeres forhjulene 
bagud og betjeningshåndtagene (08) til 
låsning af forhjul  trykkes nede.

For at frigive forhjulene flyttes 
betjeningshåndtagene (08) til låsning 
af forhjulene opad.

_ BRUG AF HOLDEBREMSE

_ LÅSNING AF FORHJULENE

Ryglænets hældningsvinkel kan indstilles trinløst ved hjælp af 
indstillingsselerne (10) på bagsiden af CONCORD QUIX. 

Ved at trække i den 
øverste indstillingssele 
indstilles ryglænet mere 
opret. 

Ved at trække i den 
nederste indstillingssele 
indstilles ryglænet mindre 
opret.

Fodstøtten (07) kan låses i den anderledes position. 

For at frigive fodstøtten trykkes samtidigt på 
oplåsningsknapperne (06) til venstre og højre på 
fodstøttens led. 
Indstil derefter fodstøtten (07) i den ønskede position 
og slip oplåsningsknapperne (06).

_ SIDDEVINKLENS INDSTILLING

_ INDSTILLING AF FODSTØTTE
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Sikkerhedsselen (14) på CONCORD QUIX 
går i indgreb i de hertil beregnede holdere på 
sidderammen. Du kan åbne sikkerhedsselen 
på begge sider eller også kun på den ene side.
Til dette formål trykker du på de relevante 
oplåsningsknapper til venstre og højre på 
sikkerhedsselen.

CONCORD QUIX er udstyret med en integreret 
vindskærm. For at anvende den åbnes lynlåsen på 
sikkerhedsselen (14) og vindskærmen spændes hen 
over fodstøtten.

_ BRUG AF SIKKERHEDSSELE

Du kan justere solskærmen trinløst og låse 
den i flere positioner. 

Regnafdækningen kan opbevares i 
bagagenettet. Fold regnafdækningen helt ud 
inden brug. Træk den oppefra og nedefter hen 
over CONCORD QUIX.
Fikser regnafdækningen ved hjælp af alle 
velcrolukninger på CONCORD QUIX‘ rørstel.
Regnafdækningen skal altid spændes korrekt 
for at sørge for en tilstrækkelig luftcirkulation til 
barnet.

Lad regnafdækningen tørre helt inden den foldes 
sammen igen og kommer ned i tasken!

_ BRUG AF SOLTAG _ BRUG AF REGNAFDÆKNINGEN

Undgå at udsætte betrækket for direkte sol i længere tidsrum.
Vask plastikdelene med lunkent vand og sæbe. Tør derefter alle delene 
grundigt. 

Kontroller jævnligt bremser, seler og fastgørelsesanordninger som kan være 
beskadiget som følge af brug.

Betrækket kan tages af for at vaske det.
De enkelte betrækelementer på CONCORD QUIX er forbundet med 
trykknapper og velcrolukninger. Løsn først alle disse forbindelser for at fjerne 
betrækket. Træk derefter først betrækket af siddeområdet og derefter af 
ryglænet.
Betrækket påsættes i omvendt rækkefølge. Før selerne gennem de 
pågældende åbninger i betrækket. Sørg for at alle låse og forbindelser er 
korrekt positioneret og låst korrekt. 

_ VEDLIGEHOLDELSE

• I forbindelse med fugt, især ved vask, 
kan betrækkene smitte lidt.

• Brug ingen opløsningsmidler!

For at fjerne solskærmen 
(02) løsner du alle 
forbindelser med betrækket 
på CONCORD QUIX. 
Træk derefter fikseringerne 
på solskærmen (04) af udad 
af rørrammen.

For at sætte solskærmen (02) fast på CONCORD QUIX 
klipser du solskærmens (04) fikseringer fast udefra på 
rørrammen. Forbind derefter solskærmen med resten 
af betrækket på CONCORD QUIX. 
Kontroller at alle låse er lukket.
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Garantien begynder på det tidspunkt, hvor vognen købes. Garantiperioden 
er i overensstemmelse med de enkelte landes gældende lovpligtige 
garantifrist. Garantien omfatter udbedring, ombytning eller prisnedslag efter 
producentens valg.

Garantien gælder kun for den første bruger. I tilfælde af en mangel kan 
garantikrav kun gøres gældende, hvis fejlen meldes hos forhandleren 
omgående, første gang den optræder. Hvis forhandleren ikke kan løse 
problemet selv, vil han indsende produktet til producenten sammen med 
en nøjagtig beskrivelse af reklamationen samt en officiel kvittering med 
salgsdato. Producenten påtager sig intet ansvar for skader på produkter, der 
ikke er leveret af ham.

Garantikrav bortfalder, hvis:
• produktet er blevet ændret,
• produktet ikke indleveres komplet sammen med kvitteringen til 

forhandleren senest 14 dage efter at manglen er opstået,
• defekten er opstået på grund af forkert håndtering eller vedligeholdelse 

eller på grund af en anden årsag, som brugeren har forskyldt, især også 
hvis brugsanvisningen ikke er blevet fulgt,

• der er foretaget reparationer på produktet af tredjemand,
• defekten er opstået på grund af en ulykke.
• serienummeret er beskadiget eller fjernet.

Forandringer eller forringelser på produktet, der er opstået gennem den 
aftalemæssige brug (slitage), falder ikke ind under garantien. Garantien 
forlænges ikke af producentens ydelser i tilfælde af en reklamation.

_ GARANTI
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Einbau- und Bedienungsanleitung

Instructions for attachment and use

Directives d‘installation et mode d‘emploi

Instrucciones de montaje y de uso

Istruzioni per l‘uso e il montaggio

Manual de montagem e de utilização

Inbouw- en bedieningshandleiding

Bruksanvisning og monteringsveiledning

Monterings- og betjeningsvejledning

Kiinnitys- ja käyttöohjeet
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