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_ TAK!
Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra CONCORD.
Dette produkts alsidighed og sikkerhed vil give dig mange muligheder.
Vi håber du vil få megen glæde af din nye CONCORD LIMA.

_ VIGTIGT!
OPBEVARES TIL SENERE BRUG.
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_ SIKKERHEDS INFORMATION!

_ OVERSIGT

01 Ryglæn betræk

02
Monterings remme

03
Sikkerhedsseler
04 Sæde
betræk

06 Bakke

05 Aftagning
af bakke

07 Åbning af
folde systemet
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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.

min.
38 cm

min.
38 cm

min.
38 cm

ADVARSEL!

• Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
• Brug altid fastspændingssystemet og sørg for at det er fastsat
korrekt.
• Brug altid stolens fastgørelsessystemet og sørg for at det er fastsat
korrekt før brug.
• Kontroller altid at det stolemonterede barnesæde, der er monteret
på voksenstolen sidder sikkert og stabilt før brug.
• Brug ikke dette stolemonterede barnesæde på taburetter eller
bænke.
• Formålet med dette produkt er, at børn skal kunne sidde op uden
hjælp, og op til 3 år eller en maksimal vægt på 15 kg.
• Sørg for at voksenstolen, som det stolemonterede barnesæde
er monteret på, er placeret, således at barnet ikke kan skubbe til
bordet eller noget andet med fødderne, da dette kan medføre, at
voksenstolen, som det stolemonterede barnesæde er monteret på,
vælter.
• Anvend ikke det stolemonterede barnesæde, hvis nogen del er gået
itu, revet i stykker, eller mangler.
• Brug kun tilbehør eller reservedele, der er godkendt af producenten.
• Montering af CONCORD LIMA på en stol bør kun udføres af en
voksen.
• Sørg for, at stolen som du ønsker at sætte CONCORD LIMA fast
på står stabilt og sikkert på en plan overflade.
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_ OP- OG SAMMENLUKNING AF CONCORD LIMA

_ BRUG AF SIKKERHEDS REMMENE

CONCORD LIMA åbnes og foldes sammen som en liggestol.
Vær opmærksom ved åbning at de centrale dele klikker hørbart på plads.

For at fastspænde CONCORD LIMA til en stol, skal du bruge sikkerheds
remmene (02). Kontrollér, at stolen står fast og sikkert på et plant gulv.
Før hver af de to sikkerheds remme omkring både ryglæn og sæde af stolen,
hvor du ønsker at fastspænde CONCORD Lima. Juster remmene ved at
skyde bæltespænde til den ønskede længde og fastgør bæltespænderne.

Ved sammenfoldning af CONCORD LIMA, fjern først bakken (06) fra stolen
(se Påsætning og aftagning af bakke). Derefter åbnes klemmen (07) i bunden
af sæde området. CONCORD LIMA kan så blot foldes sammen.

ADVARSEL!
• Sørg for at alle lukninger klikker hørbart på plads og at lukningen ikke
placeres henover (stole) kanter samt at CONCORD LIMA er fastspændt og
ikke vakler.
• Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle remmene på CONCORD LIMA
ikke bare strammes, men skal justeres ved at skubbe spænde på bæltet til
den korrekte længde.
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_ MONTERING OG AFTAGNING AF BAKKE

_ BRUG SIKKERHEDSSELERNE

For at montere bakken på CONCORD LIMA, skal du først åbne
trykknapperne på betrækket (04) og løsne velcroen på betrækket på
ryglænet (01). Fold derefter puden på ryglænet tilbage. Monter nu bakken
på ryglænet og sikre, at det går i hak. Sikre endelig at ryglænets betræk
dækker over den monterede bakke.

hoftesele

ADVARSEL!

midterste sele

• Når stolen bruges med bakken, er det vigtigt, at trykknapperne på
siden af betrækket dækker over siderne af bakken og er fastgjort med
trykknapperne på siderne.

For at fjerne bakken, fold først ryglænet
tilbage og åbn trykknapperne på siderne
af betrækket. Derefter åbnes låsen (05) på
bagsiden af ryglænet, skuffen trækkes opad
og væk fra ryglænet.

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.

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

Hvis du ønsker at bruge CONCORD LIMA uden bakken, skal du sikre, at
siderne på betrækket er samlet med trykknapperne på bagsiden af ryglænet.

ADVARSEL!
• Brug altid fastspændingssystemet og sørg for at det er fastsat korrekt.
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Juster selerne, så de sidder stramt og tæt mod barnet.

_ RENGØRING AF BETRÆK
Betrækket på CONCORD LIMA kan tages af og vaskes i vaskemaskinen.
Tryk på trykknapperne for at tage betrækket af tog sikkerhedsselerne løsnes.

For at justere selens længde, træk selens
spænder opad eller nedad.
Kontroller, at selerne ikke er snoede.

Ved montering af betrækket, føres sikkerhedsselerne gennem åbningerne i
betrækket og derefter lukkes trykknapperne.

Vask separat ved 30 ° - anvend ikke
blegemiddel eller strygejernog tørretumbler
eller berækket er ikke egnet til kemisk
rensning!

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

_ CONCORD ORIGINALE RESERVEDELE/TILBEHØR

ADVARSEL!
• Brug altid fastspændingssystemet og sørg for at det er fastsat korrekt.
• Brug altid selerne i skødet sammen med den midterste sele.

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
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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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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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