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_	TÜRKÇE
TEŞEKKÜRLER!
GENEL BAKIŞ
UYARILAR
CONCORD RIO‘NUN AÇILMASI VE KATLANMASI
SIRTLIĞIN AYARLANMASI
CONCORD RIO‘NUN SABITLENMESI
KEMER SISTEMININ KULLANILMASI
KOLTUK KÜÇÜLTÜCÜSÜNÜN KULLANILMASI
TAŞIYICI KEMERLERIN KULLANIMI
BOŞLUK MANDALININ KULLANILMASI
KILIFIN TEMIZLENMESI
GARANTI
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_Teşekkürler!
CONCORD marka kalite bir ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün
çok yönlülüğünden ve emniyetinden memnun kalacaksınız.
Yeni CONCORD RIO çocuk koltuğundan memnun kalmanızı diliyoruz.
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_ Uyarılar

_ Genel bakış
01
Boşluk mandalı

DİKKAT !

• CONCORD RIO çocuk koltuğunu kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun ve daha sonra okunmak üzere muhafaza edin.

DİKKAT !
02
Boşluk mandalı
sabitlemesi
05
Destek kaması

06
Kilit açma kolu

03
Koltuk küçültücüsü
04
Kemer sistemi

07
Taşıma kemerleri

• Çocuğunuzu başı boş halde CONCORD RIO çocuk koltuğuna oturtmayın
veya bırakmayın.
• CONCORD RIO çocuk koltuğu, kendi başına oturabilen çocuklar için
uygun değildir.
• CONCORD RIO çocuk koltuğu, 6 aydan büyük ve/veya 9 kg‘dan ağır
çocuklar için uygun değildir.
• CONCORD RIO çocuk koltuğunu yüksek yüzeyler üzerine kurmak
tehlikelidir (örn. basamaklar, mobilyalar, vs.).
• Çocuğunuzu kemer takmamış halde CONCORD RIO çocuk koltuğuna
oturtmayın veya bırakmayın. Her zaman güvenlik sistemini kullanın.
• CONCORD RIO çocuk koltuğuna sadece tek bir çocuk oturtun veya
yatırın.
• Bu ürün yatak olarak öngörülmemiştir. Çocuğunuz uyumak istiyorsa onu
uygun bir beşik veya kuşete yatırın.
• CONCORD RIO çocuk koltuğunda çocuk bulunmadığında sırtlığın
konumunu değiştirebilirsiniz.
Burada açıklanan bilgilere riayet etmezseniz, çocuğun emniyeti olumsuz
etkilenebilir!

05
Destek kaması
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_ CONCORD RIO‘nun açılması ve katlanması

_ Sırtlığın ayarlanması

CONCORD RIO çocuk koltuğunu açmak için sırtlığın arkasındaki kilit açma
kolunu (06) çekin. İstenilen konuma oturana kadar sırtlığı geriye doğru çekin.

CONCORD RIO çocuk koltuğunun sırtlığı üç konumda sabitlenebilir.
Bunun için sırtlığın arka tarafındaki kilit açma kolunu (06) çekin.
Sonra sırtlığı istenilen konuma hareket ettirin ve yerine oturtun.

CONCORD RIO çocuk koltuğunu katlamak için sırtlığın arkasındaki kilit açma
kolunu (06) çekin. CONCORD RIO çocuk koltuğu düz şekilde katlanana
kadar sırtlığı öne doğru itin.

_ CONCORD RIO‘nun sabitlenmesi
CONCORD RIO çocuk koltuğunu sabitlemek için, yani sallanmasını önlemek
için dengeleyicinin ahşap çerçevesindeki destek kamasını (05) aşağı doğru
çevirin.
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_ KeMeR sisteMinin KUllAniMi
Orta kemeri (B) kemer kilidiyle birlikte
çocuğun bacakları arasından geçirin. Sonra
bel kemerinin (A) kemer kilidi adaptörünü
yukarıdan kemer kilidinin ilgili yuvalarına takın
ve bunları duyulur şekilde oturtun.

_ KoltUK KüÇültüCüsünün KUllAniMi
A

Çok küçük çocuklar için CONCORD RIO koltuğu bir koltuk küçültücüsüyle
(03) donatılmıştır. Bu yumuşak döşemeli kılıf elemanı CONCORD RIO
koltuğunun oturma yuvasına yerleştirilir. Sonra orta kemeri kemer kilidiyle
birlikte bunun için öngörülen aralığa geçirin.

B
Kemer sistemini (04) açmak için kemer
kilidinin ortasındaki düğmeye basın; kemer
kilidi adaptörü dışarı çıkmalıdır.
Çocuğunuz CONCORD RIO koltuğunda
oturduğunda her zaman kemerin takılmış
olmasına dikkat edin.
Kemeri ne çok sıkı, ne de bol olacak şekilde
ayarlayın. Kemer boyunu ayarlamak için
kemer tokalarını yukarı veya aşağı doğru
kaydırın. Kemerlerin dönmemesine dikkat
edin.

_ tAşiMA KeMeRleRinin KUllAniMi
CONCORD RIO koltuğu taşıma kemerleriyle (07) donatılmıştır.
CONCORD RIO koltuğunu her zaman iki taşıma kemeriyle (07) birlikte aynı
anda kaldırmaya dikkat edin.

Kemer kilidinin arka tarafında bir çocuk kilidi
bulunur. Bu da çevirerek etkinleştirilebilir ve
devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirilen çocuk kilidi
kemer kilidinin açma mekanizmasını bloke
eder.

UYARi!

Bel kemerlerini her zaman orta kemerle birlikte kullanın.
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_ Boşluk mandalının kullanımı

_ Kılıfın temizlenmesi

UYARI!

CONCORD RIO koltuğunun kılıfı
çıkarılabilir ve çamaşır makinesinde
yıkanabilir.

CONCORD RIO koltuğunun ayna mandalını (01) takmak için ayna mandalının
(02) sabitlemelerini bunun için öngörülen aralıklardan geçirin ve CONCORD
RIO koltuğunun boru çerçevesine klipsle tutturun.

Önce koltuk küçültücüsünü (03)
çıkarın.

İpin sarılmasından meydana gelebilecek yaralanmaları önlemek için çocuk
emeklemeye başladığında oyuncağı kaldırın.

Kılıfı çıkarmak için CONCORD RIO koltuğunu tamamen katlayın.
Sırtlığın arkasındaki kilit açma kolunun (06) altında bulunan çıt çıtı açın.
Sonra kılıfı kolayca boru iskeletinden çıkarabilirsiniz.
CONCORD RIO çocuk koltuğunun
boşluk mandalı (01) çeşitli konumlarda
sabitlenebilir. Ayna mandalının eğimini
asla zor kullanarak değiştirmeye
çalışmayın; bu işlem hasara neden
olabilir ve çocuğunuzun emniyetini
riske atabilir.

30°C‘de ayrı şekilde yıkayın - çamaşır suyu
kullanmayın, ütülemeyin, kuru temizlemeye
vermeyin, kurutucuda kurutmayın, yüksek
devirde yıkamayın!
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_ Garanti
Garanti, ürünün satın alındığı tarihte başlar. Garanti süresi, ürünün nihai olarak
kullanıldığı ülkede geçerli olan garanti süresine uygundur. Garanti, üründe
iyileştirmelerin yapılması, üreticinin tercihine göre yedek teslimat veya ürün
değerinin düştüğünün tespiti konularını içerir.
Garanti, sadece ürünü ilk kullanan için geçerlidir. Eksiklik halinde garanti
haklarının kullanılması, ancak hatanın ilk kez ortaya çıkması ile birlikte derhal
ürünün bayisine bildirilmesi halinde söz konusudur. Ürünü satan bayi sorunu
çözememesi halinde ürünü, hatayı ayrıntılı olarak tanımlayan bir rapor ve
ürünün satın alındığı tarihi gösteren resmi satış fişi ile birlikte üreticiye geri
gönderecektir. Üretici, kendisi tarafından teslim edilmeyen ürünler üzerinde
meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir.
Garanti, şu hallerde ortadan kalkar:
• Ürün üzerinde değişiklik yapılması.
• Komple ürünün satış fişi ile birlikte eksikliğin ortaya çıkmasını
müteakip 14 günlük süre içerisinde bayisine geri götürülmemesi.
• Hatanın yanlış kullanım veya bakımdan veya kullanıcının başka
bir kusurundan kaynaklanması, özellikle de kullanım kılavuzuna
uyulmamasından dolayı meydana gelmesi.
• Ürün üzerinde üçüncü şahıslar tarafından tamirat yapılması.
• Hatanın bir kazadan kaynaklanıyor olması.
• Seri numarasının hasara uğratılması veya kaldırılması.
Ürünün sözleşmeye uygun kullanımından kaynaklanan değişiklikler veya
kötüleşmeler (aşınma) garanti kapsamına girmez. Üreticinin garanti
kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerle ürünün garanti süresi uzamaz.
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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

Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση.
Beszerelési és kezelési útmutató
Návod k montáži a obsluze
Navodila za vgradnjo in uporabo
Návod na montáž a obsluhu
Instrukcja montażu i obsługi
Montaj ve Kullanma Kılavuzu
הוראות לחיבור ושימוש
تعليمات الوصل واالستعمال
Руководство по использованию принадлежности
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