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TRANSPORTHÅNDTAG
GREB TIL INDSTILLINGER AF HÅNDTAG
KNAP TIL PRO FIX-HÅNDTAG
INDBYGGET 3-PUNKTSSELE
INDBYGGET KARABINHAGE
PRO FIX-KOBLING
BUNDVENTILATIONSKANALER
KNAP FOR BUNDVENTILATION
FRIGØRELSESKNAP FOR STRAMMESELE
STRAMMESELE
RUM TIL OPBEVARING AF BRUGERVEJLEDNINGEN
SIKRING MOD FEJLMONTERING
RYGLÆN
SKUMGUMMIMADRAS HØJ VÆGTFYLDE
GREB TIL TILBAGELÆNING AF RYGLÆN

• Din nye CONCORD CONCORD SLEEPER-boxette er
specielt designet til at beskytte din baby inde i bilen fra
fødslen og op til en vægt på højst 10 kg.
• CONCORD SLEEPER er godkendt i overensstemmelse
med de strenge sikkerhedskrav, opregnet i den
europæiske sikkerhedsregulering med betegnelsen:
ECE 44/04, omhandlende børns sikkerhed i
grupperne 0 - 0+.
• CONCORD SLEEPER kan monteres korrekt på de fleste
bilers sæder. Når fabrikanten af bilen oplyser, at bilens
sæder er udstyret således, at montering af sikkerhedsstole
af ”universaltypen”, kan finde sted uden besvær, vil der
ikke være noget problem i at montere CONCORD SLEEPER
sikkerhedsstolen.
• CONCORD SLEEPER sikkerhedsstolen passer til et hvilket
som helst barnevognsstel fra CONCORD, som er forsynet
med PRO-FIX systemet.

• Det er meget vigtigt at denne vejledning læses grundigt
igennem, før CONCORD SLEEPER-stolen anvendes
første gang. Det er ligeledes meget vigtigt at alle, der på
et eller andet tidspunkt vil komme til at anvende stolen,
er bekendt med hvordan den skal monteres og bruges
korrekt. Undersøgelser har vist at en meget stor del
af brugerne af autostole ikke monterer dem korrekt.
Betydningen af at forstå og følge brugervejledningen er
derfor lige så vigtig for sikkerheden som selve stolen.
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_ ALMINDELIG BRUGSVEJLEDNING
Med det formål at yde dit barn en fuldstændig beskyttelse
og samtidigt sikre barnets komfort og korrekte fastgørelse,
er det nødvendigt at overholde de nedenstående
anvisninger:
• Din CONCORD SLEEPER-boxette kan monteres på
bagsædet af bilen. Det anbefales altid at placere den
således at barnets hoved vender ind mod midten af
bilen - aldrig mod døren.
• CONCORD anbefaler at udskifte dit barns sikkerhedsstol,
hvis den har været udsat for voldsomme spændinger
i forbindelse med en ulykke.
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• Kontroller at alle selerne er placeret korrekt og strammet
til i CONCORD SLEEPER-stolen. Kontroller at ingen af
selerne er snoede. Det er vigtigt at barnet forstår, at det
under ingen omstændigheder må pille ved selerne eller
fastspændingsanordningerne.

BEMÆRK

• Du må ALDRIG lade din baby være alene.
• Husk altid at tage din baby med dig behørigt fastspændt
i stolen med sikkerhedsselerne.
• For at din baby kan udvikle sig korrekt, anbefaler vi at den
ligger helt udstrakt (babyer op til 10 kg).
• En hvilken som helst forandring eller ændring af
sikkerhedsstolen uden den forudgående tilladelse fra
CONCORD, kan forringe fastholdelsen til stolen, og
dermed babys sikkerhed, i betydeligt omfang.

• En ikke overholdelse af vejledningen omkring en korrekt
fastgørelse af din baby, kan indebære en unødig fare for
dit barn.
• Sikkerhedsstolen må ikke bruges uden dens polstring og
polstringen må ikke udskiftes med en anden, der ikke er
stolens originale polstring, idet de beskyttende puder i den
udgør en vigtig del af stolens sikkerhedssystem.
• Kontroller, at stolen er korrekt anbragt.
• Kontroller, at selen ikke sidder i klemme i sæderne eller i
dørene.
• Sikkerhedsstolen er kun beregnet til brug i biler, der er
udstyret med automatiske sikkerhedsseler med tre
forankringspunkter, godkendt i henhold til EU-Reglement,
ECE-16 eller andre tilsvarende normer.
• Stolen må IKKE bruges med en sele med kun to
forankringspunkter.
• Ikke alle sikkerhedssystemer er ens, hvorfor vi anbefaler
dig at prøve-montere sikkerhedsstolen,
CONCORD SLEEPER, i den bil, hvori den skal bruges.

• Det er at største vigtighed IKKE at anvende second-hand
artikler, (brugte artikler), idet firmaet CONCORD, kun
kan garantere artiklens totale sikkerhed, når denne er
nyerhvervet og ikke brugt af en forudgående køber.
• Efterlad aldrig barnet alene.
• Hvad angår autostole, som anvendes sammen med et
stel, erstatter denne vogn ikke en vugge eller en seng.
Hvis barnet skal sove, skal det lægges i en lift, en vugge
eller en seng.

ADVARSEL:

• Anvend en madras med en tykkelse på højst 20 mm.
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_ ANBEFALINGER
• Læs betjeningsvejledning opmærksomt igennem inden
CONCORD SLEEPER bruges og opbevar den altid til
senere brug.
• Kontroller, at baggage eller en hvilken som helst anden
genstand, der vil kunne forårsage skade på din baby i
tilfælde af en ulykke, er behørigt fastgjort eller gemt af
vejen.
• Sikkerhedsstolen, CONCORD SLEEPER, skal være behørigt
fastgjort med sikkerhedsselerne, også selvom den ikke er
i brug, idet stolen i tilfælde af en ulykke, vil kunne flytte sig
og forårsage skade på bilens passagerer.
• Husk IKKE AT BRUGE sikkerhedsstolen, CONCORD
SLEEPER, i biler, der er udstyret med frontal airbag, hvis
denne mekanisme ikke kan desaktiveres. Det kan du
spørge den forhandler, hvor du købte bilen, om.
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_ ET NÆRMERE KENDSKAB TIL
SIKKERHEDSSTOLEN: CONCORD SLEEPER
Din sikkerhedsstol CONCORD SLEEPER har indarbejdet de
seneste fremskridt indenfor sikkerhed og har gennemprøvet
adskillige afprøvninger under belastende betingelser og
omstændigheder.
Montering i bilen:
• Indbyggede fastgørelsesbeslag i selve kassen.
Gør boxetten lettere at montere sammenlignet med
individuelle karabinhager.
• Konstruktion forstærket med gitterpanel.
Øger hele konstruktionens modstandsevne, og
gør boxetten i stand til at leve op til de strengeste
sikkerhedskrav.
• Sikring mod fejlmontering.
Undgår at CONCORD SLEEPER-boxetten monteres i bilen,
hvis ryglænet er slået op.

• Højtsiddende fastgørelsesbeslag.
Undgår at boxetten drejer rundt under et sammenstød.
Komfortabel og sikker for babyen:
• Skumgummimadras med høj vægtfylde.
• Indbyggede 3-puntksseler, større fastgørelsesoverflade,
som giver en bedre fordeling af belastningen i tilfælde af
en ulykke.
• Ventilation af kassen for at lette transpiration.
Anvender en vindtæt og åndbar membran der undgår at
babyen fryser om vinteren, og gør muligt at den kan ånde
om sommeren.
• Stødabsorberende materiale i hele den overflade, som er
i kontakt med babyen.
• Ryglæn med automatisk indstilling.

Praktisk for forældrene:
• PRO FIX-beslag der passer til alle CONCORD-stel.
• Transporthåndtag.
• Aftageligt betræk.
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_ FORUDGÅENDE TILPASNINGER
Sådan ændrer du positionen af håndtaget
Transporthåndtaget (01) har 2 positioner som hver har sin
specifikke funktion:
Position 1: Sammenfoldet kaleche.
Position 2: Transportposition. Position til at montere boxetten
på et CONCORD-stel eller til at tage den af stellet.
Denne position anvendes desuden til at bære boxetten samt
ved transport i bilen.

Hældning af ryglænet
Ryglænet (15) på den nye CONCORD SLEEPER-boxette kan
indstilles automatisk med reguleringsmekanismen (16).
Der findes to klart adskilte indstillinger:
Position 1 - BIL: ryglænet er altid i den nederste position,
og babyen ligger udstrakt under hele turen.

Ventilationskanaler
Ved at bevæge knappen (09) neden under den del
hvor babyens hoved er placeret, åbnes der to ekstra
ventilationskanaler der kan anvendes i de varmeste
måneder.

Position 2 - KLAPVOGN: ryglænet kan hældes op til 20º når
det monteres i CONCORD-klapvognen eller uden for bilen.

For at ændre positionen skal du trykke på den dobbelte
sikkerhedslås, og umiddelbart derefter skal du trykke på
stangen der sidder (02) i håndgrebet og dreje håndtaget
(01) indtil det befinder sig i den ønskede stilling.
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_ VALG AF SÆDE TIL MONTERING AF BOXETTEN

_ MONTERING AF STOLEN I BIL

EEn korrekt placering af boxetten i køretøjet kan mindske
risikoen for at din baby får kvæstelser i tilfælde af en ulykke.

CONCORD SLEEPER i dens liggende position bør monteres
på tværs af bagsæderne i bilen. Du kan selv vælge på hvilke
sæder, når du har læst afsnittet om
“Valg af det sted, hvor sikkerhedsstolen ønskes monteret”.

Du skal montere boxetten på tværs af bagsædet. CONCORD
SLEEPER-boxetten optager to sæder, og du kan vælge
mellem et sæde i siden og et i midten, hvilket giver plads til
en voksen ved siden af den, eller du kan vælge at placere
den helt i midten. Hvis du foretrækker placeringen ude
til siden, skal du anbringe CONCORD SLEEPER-boxetten
således, at babyens hoved befinder sig så langt væk fra
døren som muligt.
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Hvis du ikke har slået ryglænet ned til udstrakt stilling, vil
sikringen mod fejlmontering (13) blokere for isætning af
selen i spændet.
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Luk seleklemmen (05) op. Det gøres ved at dreje det røde
håndtag for at frigøre sikringslåsen.
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Før selen ind mellem holderen og liften, og luk
seleklemmen (05).

Tryk på liften samtidig med, at du strammer
sikkerhedsselen.

Følg de samme skridt i omvendt rækkefølge for at fjerne
CONCORD SLEEPER-liften fra køretøjet.
Frigør sikringslåsen ved at dreje det røde håndtag, åbn
aluminiumslukningen, og tag sikkerhedsselen ud.
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_ ANBRINGELSE AF BABY I SIKKERHEDSSTOLEN
Sikkerhedsspændet åbnes.
Fastspændingsmekanismen løsnes ved at trække
i skulderselerne, imens der samtidigt trykkes på
stramningstasten (10).
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Læg babyen i boxetten og kontroller, at den ligger helt
tilbage med ryggen fuldstændig vandret.
Sæt de øverste ender af spænderne sammen.

Disse føres nu ind i lukningen i midten, og du skal trykke
indtil du hører en ”click” lyd.

Nu strammes skulderselerne til ved at der trækkes i
stramningsselen (11).
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_ SÅDAN ANVENDER DU DIN CONCORD SLEEPER-BOXETTE I KLAPVOGNEN

_ VEDLIGEHOLDELSE

CONCORD SLEEPER sikkerhedsstolen passer til et hvilket
som helst barnevognsstel fra CONCORD, som er forsynet
med PRO-FIX systemet.

Stolens polstring må ikke udsættes for direkte sol gennem
en længerevarende periode. Når stolen ikke er i brug, bør du
dække den til eller opbevare den i bagagerummet.

For at anbringe sikkerhedsstolen i et stel, indsættes stolens
tilpasningstapper (06) i de tilsvarende åbninger på stellet,
og der trykkes på stolen, indtil du hører en ”click” lyd.

Stolens plastikdele bør vaskes med vand og sæbe og derpå
aftørres omhyggeligt. Polstringen kan afmonteres, når
den skal vaskes. Nedenstående finder du vejledningen til
afmonteringen:

For at tage sikkerhedsstolen op af stellet, trykkes på
den dertil hørende tast (03), som du finder på stolens
bærehåndtag (01), og stolen trækkes opad.
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Betrækket kan tages af for at vaske det.
Følg nedenstående vejledning:
• Fjern gummibåndet neden under den ene af
fastgørelsesanordningerne for bilens sikkerhedsseler og
fjern spænderne på den anden.
• Også plastikstifterne på siden af boxetten.
• Træk betrækket af CONCORD SLEEPER-boxetten.

• Åbn spændet på selen i boxetten, og før det gennem
åbningen i betrækket på madrassen.
• Tag betrækket af ryglænet og før skulderselerne gennem
hullerne.
• Træk i madrassen og tag betrækket af ved at åbne det i
midten.

Polstringen vaskes i hånden ved en temperatur, der ikke må
overstige 30 grader C.

For atter at montere polstringen følges den ovenstående
fremgangsmåde, blot i modsat rækkefølge.
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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.
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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.

Nº. ECE
ECE-nr.
ECE-nr
ECE-nr.
ECE-nro
P // Para garantir a funcionalidade e a segurança da cadeira de criança para
automóvel depois da substituição de peças sobressalentes e de acessórios,
agradecemos o fornecimento dos dados seguintes à loja especializada
aquando de encomendas:
NL // Om de functionaliteit en de veiligheid van het door u gekochte
autokinderzitje ook na vervanging van onderdelen en accessoires te
waarborgen, is het belangrijk dat u bij de bestelling in uw speciaalzaak
onderstaande gegevens vermeldt:
N // Bilbarnesetet som du kjøpte, skal fungere riktig og gi optimal sikring også
etter at reservedeler eller tilbehør er byttet ut. Ved eventuelle bestillinger ber vi
deg derfor om å gi forhandleren følgende opplysninger:
DK // For at garantere at autostolen stadig er funktionsdygtig og sikker, også
efter at der er blevet monteret reservedele eller tilbehør, bedes De oplyse
følgende til Deres forhandler ved bestillingen:
FIN // Lasten turvaistuimen toiminnan ja turvallisen käytön varmistamiseksi
myös varaosien tai lisävarusteiden asennuksen jälkeen anna jälleenmyyjälle
seuraavat tiedot, kun tilaat osia:

Nº de série
Serie-nr.
Serienr.
Serienr.
Sarjanro
Peça
Type kinderzitje
Reservedel
Reservedel
Varaosa
Loja especializada
Speciaalzaak
Forhandler
Forhandler
Jälleenmyyjä
Meu endereço
Mijn adres
Min adresse
Min adresse
Oma osoite
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Einbau- und Bedienungsanleitung
Instructions for attachment and use
Directives d‘installation et mode d‘emploi
Instrucciones de montaje y de uso
Istruzioni per l‘uso e il montaggio
Manual de montagem e de utilização
Inbouw- en bedieningshandleiding
Bruksanvisning og monteringsveiledning
Monterings- og betjeningsvejledning
Kiinnitys- ja käyttöohjeet
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