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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 RIO.
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02 
fastgørelse 
legebøjle

06 
oplåsningsarm

05  
støttekile

05  
støttekile

01 
legebøjle

07 
bæreseler

03 
seleformindskelse

04 
selesystem

_ OVERBlik _ OplySninGER

BEmÆRk! 
•	 Læs	betjeningsvejledningen	opmærksomt	igennem	inden	CONCORD	RIO	

bruges og opbevar den altid til senere brug.

BEmÆRk! 
•	 Efterlad	aldrig	barnet	uden	opsyn	liggende	eller	siddende	i	 

CONCORD RIO.
•	 Brugen	af	CONCORD	RIO	anbefales	ikke	a	til	børn,	der	kan	sidde	af	 

egen kraft.
•	 Brugen	af	CONCORD	RIO	anbefales	ikke	til	børn	over	6	måneder	og/eller	

en kropsvægt på over 8 kg.
•	 Det	er	farligt	at	sætte	CONCORD	RIO	på	høje	falder	(f.	eks.	trappetrin,	

møbler etc.).
•	 Efterlad	aldrig	barnet	uden	påsat	sele	liggende	eller	siddende	i	 

CONCORD RIO. Brug altid selesysemet.
•	 Lad	altid	kun	et	barn	sidde	eller	ligge	i	CONCORD	RIO.
•	 Dette	produkt	er	ikke	beregnet	som	soveplads.	 

Hvis dit barn skal sove, bør dette ske i en egnet vugge eller seng.
•	 Ryglænets	position	bør	kun	indstilles,	når	der	ikke	sidder	eller	ligger	et	

barn i CONCORD RIO.

Hvis du ikke følger de her beskrevne informationer, kan dette nedsætte 
barnets sikkerhed!
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_ UD- OG SammEnfOlDninG af COnCORD RiO _ inDSTillinG af RyGlÆn

_ låSninG af COnCORD RiO

For at folde CONCORD RIO ud trækkes i oplåsningsarmen (06) på bagsiden 
af ryglænet. Træk nu ryglænet så meget bagud, at den går i indgreb i den 
ønskede position.

Ryglænet på CONCORD RIO kan låses i tre positioner. Træk dertil i 
oplåsningsarmen (06) på bagsiden af ryglænet. Bevæg ryglænet i den 
ønskede position og lad det gå i indgreb.

For at låse CONCORD RIO helt, d.v.s. at forhindre at den vipper drejes 
støttekilen (05) på vippens træramme nedad.

For at folde CONCORD RIO sammen trækkes i oplåsningsarmen (06) på 
bagsiden af ryglænet. Skub ryglænet så meget fremad at CONCORD RIO er 
foldet fladt sammen.
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A

B

Før midterselen (B) med selelåsen igennem 
mellem barnets ben. Sæt derefter selelås-
adapterne på hofteselen (A) oppefra ind i de 
pågældende holdere af selelåsen og lad dem 
gå hørbart i indgreb. 

For at åbne selesystemet (04) åbnes knappen 
i midten af selelåsen, til selelås-adapterne 
springer ud.
Sørg for at dit barn altid er spændt med 
selen, når det sidder i CONCORD RIO.

Indstil selerne således at de sidder tæt og 
stramt på barnet. Flyt selespænderne 
op eller ned for at indstille selernes længde. 
Kontroller at selerne ikke er fordrejet.

På bagsiden af selelåsen sidder 
børnesikringen. Denne kan aktivers og 
deaktiveres ved at dreje. 
Den aktiveres børnesikring blokerer 
selelåsens åbningsmekanisme.

aDVaRSEl! 
Brug hofteselerne altid sammen med midterselen.

_ BRUG af SElESySTEm _ BRUG af SElEfORminDSkElSEn

_ BRUG af BÆRESElERnE

CONCORD RIO er udstyret med en sædeformindskeren (03)  til meget små 
børn. Dette blødt polstrede betrækelement lægges ind i sædeskålen på 
CONCORD RIO. Derefter føres midterselen med selelåsen gennem den dertil 
beregnede åbning på sædeformindskelsen.

CONCORD RIO er udstyret med bæreseler (07). Sørg for at CONCORD RIO 
kun er udstyret med begge bæreseler (07) samtidigt.



88 89

_ BRUG af lEGEBøjlEn _ REnGøRinG af BETRÆkkET

aDVaRSEl! 
Fjern legetøjet, så snart barnet begynder at kravle, så  kvæstelser, der kan 
opstå pga. snoren, forebygges.

Betrækket på CONCORD RIO kan 
tages af og maskinvaskes. 

Fjern først sædeformindskeren (03). 

vaskes separat ved 30°, må ikke blegnes, 
må ikke stryges, må ikke renses kemisk, 
må ikke tørres i tørretumbler, må ikke 
centrifugeres.

Fold CONCORD RIO helt sammen for at fjerne betrækket. 
Åbn velcro-lukningen under oplåsningsarmen (06) på bagsiden af ryglænet. 
Derefter lan betrækket nemt trækkes af rørrammen.

For at monteres legebøjlen (01) på CONCORD RIO, føres legebøjlens 
fiskeringer (02) gennem de dertil beregnede åbninger i betrækket og klipses 
derefter på CONCORD RIOs rørramme.

Legebøjlen (01) på CONCORD RIO 
kan låses i tre positioner. Prøv aldrig 
at ændre legebøjlens hældning med 
stor kraft, dette kan medføre skader og 
bringe barnets sikkerhed i fare.
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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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