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Det er gledelig at du har bestemt deg for et CONCORD kvalitetsprodukt. 
Du vil bli overbevist om mangfoldigheten og sikkerheten til dette produktet. 

Vi ønsker at du får stor glede av å bruke din nye CONCORD RIO
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02 
Feste 
klaringsbøyle

06 
Opplåsningsspak

05  
Støttekile

05  
Støttekile

01 
Klaringsbøyle

07 
Bæreremmer

03 
Setereduksjon

04 
Beltesystem

_ OVERSikT _ anViSninGER

OBS! 
•	 Du	må	lese	denne	bruksanvisningen	nøye	før	du	tar	i	bruk	CONCORD	

RIO, og du må absolutt oppbevare den for senere bruk.

OBS! 
•	 Barn	må	aldri	sitte	eller	ligge	uten	oppsyn	i	CONCORD	RIO.
•	 CONCORD	RIO	anbefales	ikke	for	barn	som	kan	sitte	på	egenhånd.
•	 CONCORD	RIO	anbefales	ikke	for	barn	eldre	enn	6	måneder	og/eller	

kroppsvekt på over 9 kg.
•	 Det	er	farlig	å	sette	CONCORD	RIO	på	høytstående	flater	(som	f.eks.	trinn,	

møbler, etc.).
•	 Barn	må	aldri	sitte	eller	ligge	i	CONCORD	RIO	uten	å	være	selt	fast.	 

Bruk alltid tilbakeholdesystemet.
•	 Kun	ett	barn	må	sitte	eller	ligge	i	CONCORD	RIO.
•	 Dette	produktet	er	ikke	ment	som	soveplass.	Hvis	barnet	dit	må	sove,	 

bør det legges i en egnet vugge eller seng.
•	 Posisjonen	til	rygglenet	må	kun	justeres,	når	ingen	barn	sitter	eller	ligger	 

i CONCORD RIO.

Hvis du ikke følger de anvisningene som er beskrevet her, kan det ha negativ 
innvirkning på barnets sikkerhet!
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_ fOlDE COnCORD RiO Opp OG SammEn _ innSTillinG aV RyGGlEnET

_fESTE COnCORD RiO

For å folde opp CONCORD RIO, trekker du opplåsningsspaken (06) på 
baksiden av rygglenet. Trekk så rygglenet så langt tilbake til det smekker inn 
i ønsket posisjon.

Rygglenet til CONCORD RIO kan låses i tre posisjoner. Dertil trekker du 
opplåsningsspaken (06) på baksiden av rygglenet. Deretter beveger du 
rygglenet i ønsket posisjon og lar det smekke inn.

For å feste hele CONCORD RIO, dvs. hindre vippingen, dreier du støttekile 
(05) på trerammen til vippen ned.

For å folde sammen CONCORD RIO, trekker du opplåsningsspaken (06) på 
baksiden av rygglenet. Trekk rygglenet så langt tilbake til CONCORD RIO er 
foldet flatt sammen.
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A

B

Før midtbelte (B) med beltelåsen gjennom 
benene til barnet. Deretter stikker du beltelås 
adapteren til bekkenbelte (A) ovenfra inn i 
det tilsvarende festet til beltelåsen og lar den 
smekke inn hørbart. 

For å åpne beltesystemet (04) trykker du 
knappen på midten av beltelåsen, til beltelås 
adaptere spretter ut.
Pass på, at barnet alltid er selt fast når det 
sitter i CONCORD RIO.

Still inn beltene slik, at de ligger stramt nok 
an på barnet. For å stille inn beltelengden, 
forskyver du beltespennen opp eller ned. 
Pass på at beltene ikke er vridde.

På baksiden til beltelåsen finnes en 
barnesikring. Denne kan aktiveres og 
deaktiveres ved å dreie. Aktivert barnesikring 
blokkerer åpnemekanismen til beltelåsen.

aDVaRSEl! 
Bruk alltid bekkenbeltene i forbindelse med midtbelte.

_ BRUk aV BElTESySTEmET _ BRUk aV SETEREDUkSjOnEn

_ BRUk aV BÆREBElTER

For veldig små barn er CONCORD RIO utstyrt med en setereduksjon 
(03). Dette mykt polstrede overtrekkselementet legges inn i sittegropen 
til CONCORD RIO. Deretter fører du midtbelte samt beltelåsen gjennom 
åpningen i setereduksjonen.

CONCORD RIO er utstyrt med bærebelter (07). 
Pass på å alltid bruke begge bærebeltene (07), når CONCORD RIO løftes.
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_ BRUk aV klaRinGSBøylEn _ REnGjøRinG aV OVERTREkkET

aDVaRSEl! 
Fjern leketøy straks barnet begynner å krabbe, for å unngå skader, som kan 
være mulig grunnet kvelning med snoren.

Overtrekket til CONCORD RIO kan 
tas av og vaskes i vaskemaskin. 

Først fjerner du setereduksjonen (03). 

vaskes separat ved 30° - ikke blek, 
ikke stryk, ikke rens kjemisk, ikke 
tørkes i tørkemaskin, ikke sentrifuger!

For å ta av overtrekket, må du folde CONCORD RIO helt sammen. 
Åpne borrelåsen under opplåsningsspaken (06) på baksiden av rygglenet. 
Deretter kan du enkelt trekke overtrekket av fra rørstengene.

For å montere klaringsbøylen (01) til CONCORD RIO, må du føre festene 
til klaringsbøylen (02) gjennom åpningene i overtrekket og klikke dem på 
grunnrammen til CONCORD RIO.

Klaringsbøylen (01) til CONCORD RIO 
kan låses i forskjellige posisjoner. Prøv 
aldri å endre vinkelen til klaringsbøylen 
med kraft, det kan føre til skader og 
ferde sikkerheten til barnet.
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Garantien begynner den dagen produktet kjøpes. Garantivarigheten tilsvarer 
den lovmessige garantifristen som er gyldig i sluttforbrukerens hjemland. 
Garantien omfatter etteropprustning, reservedelslevering eller nedsettelse, alt 
etter hva produsenten velger.

Garantien gjelder kun for førsteforbruker. Ved feil/mangler kan en kun bruke 
garantirettighetene hvis defekten vises forhandleren øyeblikkelig etter at 
feil/mangler oppstår. Hvis fagforhandleren ikke kan løse problemet sendes 
produktet med en nøyaktig beskrivelse av feilen og en offisiell kvittering med 
kjøpedato til produsenten. Produsenten har ikke noe ansvar for skader på 
produkter som ikke leveres av produsenten selv.

Garantien utløper hvis:
•	 produktet	ble	endret.
•	 produktet	ikke	leveres	komplett	tilbake	til	forhandleren	med	

kjøpekvitteringen 14 dager etter at feilen oppstod.
•	 defekten	oppstod	pga.	feil	håndtering,	vedlikehold	eller	annen	

fremmedinngrep av brukeren, spesielt også hvis en ikke er oppmerksom 
på bruksanvisningen.

•	 reparasjoner	på	produktet	ble	utført	av	tredjemann.
•	 defekten	oppstod	pga.	en	ulykke.
•	 Serienummeret	er	skadet	eller	ble	fjernet.

Endringer eller nedsettelse av produktets kvalitet som oppstår under 
kontraktmessig bruk (slitasje) er ingen garantitilfeller. Hvis produsenten gir 
ytelser i sammenheng med et garantitilfelle forlenges ikke garantien.

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

www.concord.de

_ DEUTSCH
_ EnGliSH
_ fRançaiS
_ ESpaÑOl
_ iTalianO
_ pORTUGUÊS
_ nEDERlanDS
_ nORSk
_ DanSk
_ SUOmi

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

R
I 0

4/
08

12




