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_ TAK! 

Vi er glade for, at du har valgt et kvalitetsprodukt fra Concord.
Du er sikker på at blive tilfreds med produktets alsidighed og sikkerhed 
og vi håber, at du vil blive glad for at bruge din nye CONCORD SPIN. 

CONCORD SPIN er egnet for børn i alderen ca. 6 -36 måneder. 

_ VIGTIGT! 

OPBEVARES TIL SENERE BRUG. 
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01 Ryglæn

04 
Sikkerhedssele 

02 Stop-knappen 
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_ BEMÆRK 

VIGTIGT! 
• Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger CONCORD SPIN og 
 opbevar den til senere brug. Hvis ikke du følger denne brugs anvisning 
 kan du forringe barnets sikkerhed. 

ADVARSEL! 
• CONCORD SPIN er kun egnet til børn, der kan sidde op uden støtte. 
• Efterlad ikke dit barn uden opsyn. 
• Lad ikke andre børn lege, uden opsyn, i nærheden af CONCORD SPIN.
• Brug kun CONCORD SPIN på en fast, vandret og tør overflade. 
• Løft aldrig CONCORD SPIN op i bakken. 
• Brug ikke CONCORD SPIN hvis dele er gået i stykker, brækkede eller 
 mangler. 
• Brug altid sikkerhedsselen og bakken, når barnet sidder i 
 CONCORD SPIN. 
• Sørg for at alle seler er grundigt fastgjort og justeret korrekt. 
• Brug ikke CONCORD SPIN, hvis nogen af delene er forkert fastgjort 
 eller ikke er låst i korrekt position. 
• Brug kun originalt Concord tilbehør. 
• Vær opmærksom på de risici, som en åben ild og andre varmekilder 
 såsom elektriske varmeovne, gas flammer osv., hvis de er lige ved 
 siden af CONCORD SPIN. 
• Bortskaf plastemballage straks. Det kan bringe børns liv i fare. 

_ OVERSIGT 
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05 Fodstøtte 

06 
Fastlåsnings 
knapper 

03 Bakke 
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_ FOLD CONCORD SPIN UDV

Ved udfoldning af CONCORD SPIN, 
foldes fodstøtten ud (se brug af 
fodstøtte). 
Åbn transport låsen ved at trykke 
på låseknappen samtidig med at 
du trækker i håndtaget i bunden af 
sædet. 
Hold håndtaget op og skub ryglænet 
(01) opad, indtil CONCORD SPIN er 
fuldt udfoldet og er klikket tydeligt på 
plads. 

Kontroller at låsene på benene til venstre og højre for det centrale 
hængsel sidder fast og er lige over for hinanden. 
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ADVARSEL! 
• Hvis bakken ikke er monteret, bruges CONCORD SPIN 
 sikkerhedsselen (04). 

Frigør transport låsen ved samtidigt 
at trykke på låseknappen og trække 
i håndtaget i bunden af sædet. Skub 
ryglænet (01) fremad, indtil CONCORD 
SPIN er helt foldet sammen og tydeligt er 
klikket på plads. 
Nu fold fodstøtten op (05) (se brug af 
fodstøtte). 

_ FOLD CONCORD SPIN SAMMEN

Inden foldning af CONCORD SPIN tages 
betrækket af (se under betræk), bakken 
fjernes (03) og opbevares i ryglænet (01) 
(se brug af bakke) og fold fodstøtten ud 
(05) (se brug af fodstøtte). 
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_ BRUG AF FODSTØTTEN

Træk fodstøtten (05) så langt til højre som 
den kan komme og fold den ned således 
at fodstøtten flytter sig til venstre og sidder 
fast. 

Fodstøtten lukkes op ved at flytte den 
så langt til højre som den kan komme, 
således at fodstøtten flytter sig til venstre 
og sidder fast. 

_ INDSTILLING AF CONCORD SPIN SÆDEHØJDE 

CONCORD SPIN kan indstilles til fire forskellige højder. 
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CONCORD SPIN‘s fodstøtte er placeret under sædet. 

For at sænke sædet på CONCORD SPIN, skal du trykke på låsetasterne 
(06) på begge sider af hvert ben og skubbe den øverste del af stolebenet 
nedad. Kontroller, at antallet af huller, som er synlige på forside og 
bagside af stolebenet af CONCORD SPIN er identiske for at sikre, at 
sædet er i vater. 

For at hæve sædet på CONCORD SPIN, 
skal du placere foden på krydsstykket af 
stolebenet. Tryk på låsetasterne (06) på 
begge sider af hvert stoleben og løft den 
øverste del af stolebenet opad. 
Sørg for, at antallet af huller, som er synlige 
på forsiden og bagsiden af stolebenet på 
CONCORD SPIN er identiske for at sikre, at 
sædet er i vater. 
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Skub bakken på den indvendige side af ryglænet på de dertil beregnede 
styr og tryk det fast på ryglænet, til bakken går hørbart og mærkbart i 
hak.

_ RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 

Rengør rammen af CONCORD SPIN med en fugtig klud. 

• Når betrækket kommer i kontakt 
 med fugt, især i vask, kan betrækket 
 falme lidt. 
• Brug ikke opløsningsmidler! 

Bakken fjernes ved at trykke på stopknapperne 
på venstre og højre (02) side af bakken, og træk 
den ud. 

_ BRUG AF BAKKE

Bakken (03) opbevares i ryglænet på CONCORD SPIN.
Træk bakken bagud ud af ryglænet. Skub bakken frem på 
holdepunkterne, til det går hørbart i indgreb.
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ADVARSEL! 
• Løft aldrig CONCORD SPIN op i bakken. 



Sørg altid for, at dit barn er fastspændt i, når det sidder i 
CONCORD SPIN. 

Juster selerne, så de sidder stramt og tæt mod barnet. 
For at justere selens længde, træk selens spænder opad eller nedad. 
Kontroller, at selerne ikke er snoede. 

Børnelåsen sidder på bagsiden af spændet. 
Låsen kan aktiveres og deaktiveres ved at 
dreje den. Aktivering af børnelåsen blokerer 
lukkebeslagets åbningsmekanisme. 

ADVARSEL! 
• Brug altid selerne i skødet sammen med den midterste sele. 
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_ BRUG AF SIKKERHEDSSELE 

Før den midterste sele med spændet 
mellem barnets ben. Derefter lukkes 
spændet i skødet ved at selerne fra oven 
føres ind i toppen af spændet. Et tydeligt 
klik høres når spændet er lukket korrekt. 

midterste sele  

Du kan åbne sikkerhedsselen, ved at trykke 
på knappen i midten af spændet, indtil 
spændets adaptere er frigivet. 

hoftesele 
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_ GARANTI

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.
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_ BRUG AF BETRÆK

Inden betrækket kan anvendes skal 
fodstøtten (05) vippes ud (se BRUG 
AF FODSTØTTE).

Så åbnes spændets bælte (04). 
Monter betrækket på CONCORD 
SPIN og træk selerne gennem 
åbningerne i betrækket. 

Luk velcro-lukninger og trykknapper 
ved ryggen.



_ ORIGINALT CONCORD TILBEHØR

Oplysninger om originale Concord tilbehørsdele fås ved henvendelse til 
forhandleren eller direkte hos Concord.

Concord GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Germany

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

www.concord.de
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