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_ VIELEN DANK!

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 WANDERER
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06 vindskærm

02 grebbøjle

03 
betjeningsknap 

støttefod

17 betjeningsarm 
parkeringsbremse

13 
åbnings-betjeningsarm  

med sikkerhedsbetjening-
knap

15 
ProFix-adapter

16 indstillingsarm 
hældningstilpasning

12 
fangsele med 

transportsikring

08 betjeningsknap 
fodstøtte

05 sikkerhedsbøjle

18 
aTrykknap baghjul

_ OVERSIGT  

01 soltag

07 betjeningsknap 
sikkerhedsbøjle

14 
ProFix-betjening

04 siddeenhed

09 fodstøtte

10  
låsemekanisme 
forhjul

11 bagagenet
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• Lad aldrig et barn sidde på forbindelsesstængerne mellem 
hjulene på CONCORD WANDERER. Det kan give skader på 
CONCORD WANDERER og kan nedsætte dens sikkerhed.

• Kontroller, at alle låseanordninger er blokeret korrekt før brug.
• Kontroller jævnligt alle komponenter på selve CONCORD 

WANDERER og ligeledes på alt tilbehør.
• 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.

• Anvend ikke tilbehør, der ikke er godkendt af CONCORD.
• Anvend aldrig reservedele, som ikke er godkendt af CONCORD.
• Hvis der opstår skader på CONCORD WANDERER på grund 

af overbelastning, forkert brug eller anvendelse af andre 
tilbehørsdele, bortfalder garantien.

• Det kan forekomme, at visse dele på CONCORD WANDERER 
falmer en smule, hvis vognen står direkte i solen.

• CONCORD WANDERER bør så vidt muligt ikke udsættes for 
ekstreme  temperaturer.

• Alt plastemballage skal straks bortskaffes med affaldet. 
Emballagen kan være livsfarlig for børn.

• Den højst tilladte belastning af varekurven må aldrig overstige den 
vægt, der er angivet på kurven (4 kg).

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

_ OPLYSNINGER

OBS! 
• 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 0 måneder og op til 15 kg.
• Det anbefales at anvende den mest tilbagelænede stilling fra 

nyfødt og op til 6 måneder.
• Denne vogn må kun anvendes af et barn.
• En CONCORD WANDERER er ikke en autostol! Børn må altid 

kun transporteres i en testet og godkendt og barneautostol.
• Visse Concord tilbehørsdele er forsynet med adaptorer, der 

passer til CONCORD WANDERER, derfor er det nemt at 
anbringe dem på din CONCORD WANDERER. Kontroller, at 
fastgørelsesanordningerne til liften, sædet eller autostolen er låst 
korrekt før brug.

• Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
• Lad ikke barnet lege med dette produkt.
• Anvend altid fastholdelsesanordningen.
• Anvend en sele, så snart barnet kan sidde selv.
• 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.
• Når De vil køre op ad trapper eller stejle bakker, bør De tage 

barnet ud af CONCORD WANDERER.
• Dette produkt er ikke egnet til at jogge med eller til at bruge 

sammen med rulleskøjter.
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_ MONTERING OG AFMONTERING AF BAGHJUL

For at montere baghjulet, sættes 
det ved trykt  trykknap (18) 
ind i holderen på CONCORD 
WANDERER og lad det gå hørbart 
i indgreb.

For at fjerne et baghjul, trykkes 
trykknappen (18) og hjulet trækkes 
af vognens holder

_ UDFOLDNING OG SAMMENKLAPNING

Løft CONCORD WANDERER op på 
grebbøjlen (02) således at den folder 
sig ud. Klap vognen ud til den har 
foldet sig helt ud og er hørbart gået 
i indgreb. 

Kontroller at alle låsemekanismer er gået hørbart 
i indgreb.

Sæt nu siddeenheden (04) 
se MONTERING OG 
AFMONTERING AF 
SIDDEENHED) eller af 
CONCORD godkendt tilbehør 
ind i Profix-holderne (15).
 

ADVARSEL!
• Barnet skal holdes på afstand fra bevægelige dele, mens disse  

håndteres af en ansvarlig voksen.
• Under processerne er det uundgåeligt at der opstår snit-, tryk- og 

klemsteder.

For at folde CONCORD WANDERER ud lægges den med grebbøjlen (02) 
opad på en plan og ren flade og løsn transportsikringen (12).

Før CONCORD WANDERER foldes sammen, låses parkeringsbremsen (se 
VBRUG AF PARKERINGSBREMSE) OG CONCORD tilbehøret (CONCORD 
AIR, CONCORD SLEEPER, CONCORD SCOUT eller CONCORD SNUG) 
fjernes. 
For en nemmere håndtering og et endnu mindre pladsbehov kan 
siddeenheden (04) tage af inden sammenklapning (se MONTERING OG 
AFMONTERING AF SIDDEENHED.

Klap grebbøjlen (02) helt ned, mens 
betjeningsknapperne (03) trykkes 
(se INDSTILLING AF GREBBØJLE) 
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Til venstre og højre på grebbøjlen (02) 
sidder åbningsarmen (13) 
Hold sikkerheds-trykknapperne på 
åbningsarmens inderside (13) trykt for at 
åbne og træk begge åbningsarme opad. 

Løft derefter  CONCORD WANDERER opad på foldemekanismens sele, til 
denne er helt foldet sammen.

Vip grebbøjlen (02) ned. 

Fastgør CONCORD WANDERER til sikker 
transport vha. fangselen med transportsikringen. 
(12).

_ BRUG AF PARKERINGSBREMSE

For at aktivere parkeringsbremsen på CONCORD 
WANDERER trykkes betjeningsarmen (17) på højre 
baghjul

ADVARSEL!
Når barnevognens holdebremse aktiveres, skal 
det sikres at holdebremsen er gået korrekt i 
indgreb. Det er eventuelt nødvendigt at bevæge 
barnevognen lidt for at aktivere holdebremsen helt.

For at løsne parkeringsbremsen på CONCORD 
WANDERER trækkes betjeningsarmen (17) på 
højre baghjul opad.

For at fiksere forhjulene på CONCORD 
WANDERER, justeres forhjulene 
bagud og låseknapperne (10) trykkes 
nede.

For at løsne fikseringen drejes 
låseknapperne (10) opad.

_ LÅSNING AF FORHJUL
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_ MONTERING OG AFMONTERING AF SIDDEENHEDEN

CONCORD WANDERER er udstyret med ProFix-adaptere (15) Vha. disse 
adapterer monteres CONCORD WANDERER-siddeenheden på kørestellet. 
Siddeenheden kan monteres på kørestellet med eller mod køreretning  

Sæt dertil siddeenheden 
oppefra ind i ProFix-
holderne (15) på kørestellet 
og lad dem gå hørbart i 
indgreb.

ADVARSEL! 
• Parkeringsbremsen skal altid være låst ved montering og afmontering af 

siddeenheden.
• Sæt dit barn altid først ind i siddeenheden efter at denne er fastgjort på 

kørestellet.
• Kontroller hver gang inden brug af CONCORD WANDERER, at alle 

fastgørelses- og låsemekanismer er korrekt gået i indgreb og lukket.
• Dette køretøj er udviklet til kun et enkelt barn og må ikke anvendes til flere 

børn samtidigt.

Råd: CONCORD tilbehør, der kan købes i handelen (CONCORD AIR, 
CONCORD SCOUT, CONCORD SLEEPER) er udstyret med ProFix-
adaptere, der passer til CONCORD WANDERER. Dette tillader en nem 
montering på CONCORD WANDERER- 
Kontroller inden brug at  CONCORD tilbehøret er korrekt gået i indgreb 
i CONCORD WANDERER. 

Bemærk betjeningsvejledningen til det pågældende CONCORD 
tilbehør.

ADVARSEL! 
Tag aldrig sidderammen af kørestellet, sålænge der sidder et barn i rammen.

For at fjerne siddeenheden (04) 
af kørestellet, trykkes samtidigt til 
venstre og højre på siddeenhedens 
ProFix-betjening (14) og træk den 
opad ud af kørestellet.
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_ BRUG AF SELESYSTEMET

Før midterselen med selelåsen ind mellem 
barnets ben. Stik herefter selelåsens 
adaptere på skulder- og maveselen ovenfra 
ned i selelåsen, så de går hørbart i hak. 

Skuldersele

Midtersele

Selesystemet åbnes ved at trykke på 
knappen midt på låsen, til selelåsens 
adaptere springer op.

Mavesele

Sørg for, at selen altid er spændt fast, når du går tur med barnet i 
barnevognen.

Selerne skal være spændt, så de 
ligger tæt ind til barnets krop. 
Selelængden justeres ved at skubbe 
selespænderne hhv. op og ned. 
Pas på, at der ikke kommer snoninger 
på selerne.

Børnesikringen befinder sig på bagsiden 
af selelåsen. Denne aktiveres/deaktiveres 
ved at dreje på den. Aktiveret børnesikring 
blokerer selelåsens åbningsmekanisme.

ADVARSEL!
Skulder- og maveselen må kun benyttes sammen med midterselen.
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_ SIDDEVINKLENS INDSTILLING

_ BRUG AF SIKKERHEDSSELE

Sikkerhedsbøjlen (05) på CONCORD 
WANDERER går i indgreb i de hertil 
beregnede holdere på siddeenheden 
(04). 

Sikkerhedsbøjlen kan fjernes for at 
sætte barnet ind eller tage det ud. 
Tryk hertil åbningsknapperne (07) til 
venstre og højre på siddeenhedens 
inderside og træk sikkerhedsbøjlen ud 
opad.

_ GREBBØJLENS INDSILLING 

Grebbøjlens position (02) kan individuelt indstilles for en komfortable 
betjening. Tryk hertil alle åbningsknapper (03) til venstre og højre på 
grebbøjlen (02) og flyt grebbøjlen til en ønskede indgrebsposition..

_ FODSTØTTENS INDSTILLING

Fodstøtten (09) kan låses i forskellige positioner. Tryk hertil alle 
betjeningsknapper (08) til venstre og højre på siddeenheden (02) og flyt 
fodstøtten til en ønskede indgrebsposition.

ADVARSEL! Barnet må aldrig stå på fodstøtten.

Ryglænets hældningsvinkel kan indstilles trinløst ved hjælp af 
indstillingsselerene (16) på CONCORD WANDERERs bagside. 

Ryglænet indstilles 
stejlere ved at 
trække i den øverste 
indstillingssele (16). 

Ryglænet indstilles 
mindre stejlt ved at 
trække i den nederste 
indstillingssele (16).
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ADVARSEL! 
Under processerne er det uundgåeligt at der opstår 
snit-, tryk- og klemsteder.

_ BRUG AF SOLSKÆRM

For at fastgøre CONCORD WANDERERs solskærm 
(01) på siddeenheden (04) føres solskærmens 
adapter ind i de pågældende holdere på 
siddeenheden og lad den gå i indgreb. 
Forbind Derefter solskærmen ved hjælp af velcro-
lukningen med sædebetrækket. 

For at fjerne solskærmen løsne velcro-lukningen 
mellem solskærm og sædebetrækket. Betjen 
åbningsarmen på solskærmensadapteren og løft 
solskærmen af opad.

Solskærmen (01) på CONCORD WANDERER 
kan låses i 4 positioner. 

Solskærmens bageste del kan for en bedre 
ventilation åbnes ved at åbne lynlåsen.

ADVARSEL!
Læg ingen laster/genstande på soltaget.

_ BRUG AF VINDSKÆRM

CONCORD WANDERER er udstyret 
med en integreret vindskærm (06). 
For at anvende vindskærmen åbnes 
lynlåsen på sikkerhedsbøjlen (05) 
og vindskærmen spændes hen over 
fodstøtten.

Hvis vindskærmen er blevet våd, skal 
den tørres helt, inden den opbevares i 
sikkerhedsbøjlens betræk.

_ BRUG AF SOLSEJL

CONCORD WANDERER er udstyret med en solsejl. 

Solsejlen kan spændes hen over 
solskærmens forkant og fastgøres på 
soltag-adapterens åbningsarme.
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_ BRUG AF REGNKÆRM 

For at anvende regnskærmen 
trækkes den oppefra og nedefter hen 
over sidderammen.

Lad regnskærmen tørre helt, før den 
opbevares i lommen!.

_ PÅSÆTNING, FJERNELSE OG RENGØRING AF 
 BETRÆK

For at fjerne og påsætte betrækket skal fodstøtten bringe i opret position.

Se enkelte betrækelementer på CONCORD WANDERER er forbundet med 
trykknapper og velcro-lukninger og fastgjort på stængerne For at fjerne 
betrækket løsnes først alle disse forbindelser og betrækket trække ud af 
holdeskinnen ved at begynde ved fodområdet. 

Træk sikkerhedsselen ud af plastøsknerne og fjern selelåsen, inden 
betrækket vaskes. Fjern bagpladen fra den låsbare lomme på bagsiden.

Når betrækket sættes på igen, 
føres betrækket først  ind i 
holdeskinnen i hovedområdet og 
derefter i fodområdet. Luk alle 
trykknapper og forbind betrækkets 
dele med velcro-lukningerne. 

Installer hældningstilpasningens 
seler og før dem gennem 
plastøsknerne som vist. Kontroller 
at alle seler er korrekt positioneret 
og låst.

Efter at betrækket er vasket, føres selerne på selelåsen gennem de dertil 
beregnede plastøskner og selesystemet funktion/sikkerhed kontrolleres! Læg 
derefter bagpladen igen i den låsbare lomme på bagsiden af betrækket og 
luk velcro-lukningen

• I forbindelse med fugt, især ved vask, kan betrækkene let smitte.
• Brug ingen opløsningsmidler!

Kontroller igen, at betrækket er korrekt låst i holdeskinnen, samt alle 
lukninger og forbindelser er lukket korrekt.

Alle betrækdele, samt rørstellet og plastdele på CONCORD WANDERER kan 
tørres af med en fugtig klud.
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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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