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_ OVERSIGT

01 Soltag

03 Sædedel
04 Vindbeskyttelse

08 Bagagenet

12
Justeringsgreb

13 betjeningsarm
holdebremse
14
Udløserstang med
sikkerhedstrykknap

02 Udløserknap
(styr)

06
ProFix-betjeningsgreb

11 Styr

05 Udløserknap
(sikkerhedsbøjle)
07 Fodstøtte

09 Låsning
af forhjul

15 Sikkerhedsbøjle
16 ProFix-adapter
17
Udløserknap (fodstøtte)
18 Transportlås

19 Trykknap

10
Stopbremse
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_ MANGE TAK!
Det glæder os meget, at De har besluttet dem for at købe et Concord
kvalitetsprodukt. De vil snart finde ud af, hvor universelt og sikkert dette
produkt er. Vi ønsker Dem rigtig god fornøjelse med brugen af den nye
CONCORD NEO.

_ HENVISNINGER

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 6 måneder og op til 15 kg.
• Denne stol er ikke egnet til børn under 6 måneder.
• Kun egnet til børn under 6 måneder med tilbehør, der er godkendt
af CONCORD.
• Denne vogn må kun anvendes af et barn.
• En CONCORD NEO 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 NEO, derfor er det nemt at anbringe dem på din
CONCORD NEO. 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.
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• 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 NEO.
• Dette produkt er ikke egnet til at jogge med eller til at bruge sammen
med rulleskøjter.
• Lad aldrig et barn sidde på forbindelsesstængerne mellem hjulene på
CONCORD NEO. Det kan give skader på CONCORD NEO og
kan nedsætte dens sikkerhed.
• Kontroller, at alle låseanordninger er blokeret korrekt før brug.
• Kontroller jævnligt alle komponenter på selve CONCORD NEO 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 NEO på grund af
overbelastning, forkert brug eller anvendelse af andre tilbehørsdele,
bortfalder garantien.
• Det kan forekomme, at visse dele på CONCORD NEO falmer en
smule, hvis vognen står direkte i solen.
• CONCORD NEO 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 (2 kg).
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_ PÅSÆTNING OG AFTAGNING AF BAGHJUL

_ BRUG AF STOPBREMSE

Hold trykknappen nedtrykket, når du anbringer baghjulet på akslen. Det
skal kunne høres, når hjulet klikker på plads.

For at aktivere holdebremsen (10) på CONCORD
NEO, tryk betjeningsarmen (13) til højre på
håndtaget (11) ned.

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 holdebremsen (10) tryk
åbningsknappen og flyt betjeningsarmen (13) til
højre på håndtaget (11) op.

_ LÅSNING AF FORHJUL
Baghjulet aftages ved at holde trykknappen (19) nedtrykket og fjerne
hjulet fra akslen.

ADVARSEL!
Under processerne er det uundgåeligt at der opstår snit-, tryk- og
klemsteder.
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For at fiksere forhjulene på
CONCORD NEO, justeres
forhjulene bagud og
låseknapperne (09) drejes udefra
og ind.
For at løsne fikseringen drejes
låseknapperne indefra og ud.
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_ OPKLAPNING / SAMMENKLAPNING

ADVARSEL! Under processerne er det uundgåeligt at der opstår
snit-, tryk- og klemsteder.
Før du klapper CONCORD
NEO op, skal du huske at løsne
transportlåsen (18) ved at trykke
denne nedad eller bagud. Træk
herefter styret (11) så langt op, at du
tydeligt kan høre, når det går i hak.

_ PÅSÆTNING OG AFTAGNING AF SÆDEDELEN
(PROFIX-SYSTEM)
CONCORD NEO er udstyret med de såkaldte ProFix-adaptere (16),
der er beregnet til placering af sædedelen på understellet. Sædedelen
kan vendes både med og mod kørselsretningen, når den befinder sig
på understellet. Stik sædedelen ned i de dertil beregnede holdere på
understellet og sørg for, at den falder i hak (skal kunne høres).

CONCORD NEO klappes sammen
med at stille siddevinklen på
sæderammen (03) i position P (se
JUSTERING AF SIDDEVINKEL).

Til venstre og højre for styret
befinder der sig et udløsergreb.
Hold sikkerhedsknappen på
indersiden af venstre udløsergreb
(14) nedtrykket og træk herefter
begge udløsergreb op. Skub nu
styret frem/ned, så transportlåsen
kan falde i hak.
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ADVARSEL!
• Vent med at placere barnet i klapvognen, til sædedelen er blevet
placeret på og fastgjort til understellet.
• Før du benytter CONCORD NEO skal du forvisse dig om, at alle
holde- og låsemekanismer fungerer efter hensigten.
• Sædedelen må ikke løftes op af understellet, så længe barnet befinder
sig i den.
• Dette køretøj er udviklet til kun et enkelt barn og må ikke anvendes til
flere børn samtidigt.
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_ JUSTERING AF SIDDEVINKEL
Sædedelen tages af stellet ved at trække samtidigt i dens venstre og
højre ProFix-betjeningsgreb (06).

Sædedelens hældningsvinkel kan justeres til forskellige positioner. Træk
i justeringsgrebet (12) øverst på sædedelen og justér vinklen til den
ønskede position.

ADVARSEL!
• Positionen (P) benyttes, hvis CONCORD NEO skal klappes ekstra
fladt sammen for nemmere håndtering. Positionen må kun benyttes til
dette formål og IKKE til transport af barnet!
Tip: ProFix-adapterne gør det muligt at placere forskellige elementer
på CONCORD NEO (CONCORD AIR, CONCORD SCOUT, CONCORD
SLEEPER). Meget af Concord tilbehøret (faghandel) er allerede udstyret
med passende adaptere for nem placering på CONCORD NEO.
Kontrollér for en sikkerheds skyld, at Concord tilbehøret sidder som
det skal på klapvognen. Læs også betjeningsvejledningen, der følger
med det pågældende Concord tilbehør.

188

189

_ BRUG AF SIKKERHEDSBØJLE

_ BRUG AF SOLTAG

Sikkerhedsbøjlen (15) på CONCORD NEO falder i hak i slidserne i
sædedelen. Bøjlen kan åbnes enten i den ene eller i begge sider. Tryk
på udløserknapperne (05) til venstre og højre for sædedelen til åbning af
sikkerhedsbøjlen.

Soltaget (01) til CONCORD NEO anbringes på stellet ved at placere det i
de dertil indrettede holdere. Herefter forbindes lynlåsen på indersiden af
soltaget med sædebetrækket.
Soltaget fjernes ved at åbne lynlåsen. Herefter kan soltaget løftes af.

ADVARSEL! Læg ingen laster/genstande på soltaget.

190

191

_ JUSTERING AF STYR

_ JUSTERING AF FODSTØTTEN

Styret kan stilles i 7 forskellige positioner. Tryk samtidigt på
udløserknapperne (02) i venstre og højre side af styret og vip det op eller
ned til næste låseposition.

Fodstøtten (07) kan stilles i 5 forskellige positioner. Tryk samtidigt på
venstre og højre udløserknap (17) og justér så fodstøtten til den ønskede
position.

ADVARSEL! Barnet må aldrig stå på fodstøtten.
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_ BRUG AF SELERNE

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.
Skuldersele
Mavesele
Midtersele

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.
Børnesikringen befinder sig på bagsiden
af selelåsen. Denne aktiveres/deaktiveres
ved at dreje på den. Aktiveret børnesikring
blokerer selelåsens åbningsmekanisme.
Selesystemet åbnes ved at trykke på
knappen midt på låsen, til selelåsens
adaptere springer op.

ADVARSEL!
Skulder- og maveselen må kun benyttes sammen med midterselen.
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_ BRUG AF VINDSKÆRM

_ BRUG AF REGNSLAG

CONCORD NEO er udstyret med en indbygget vindskærm (04). Lynlåsen
på sikkerhedsbøjlen åbnes og vindskærmen placeres over fodstøtten.

Skal regnbeskyttelsen bruges, trækkes den ud over sædestativet oppefra
og nedefter.
Lad regnbeskyttelsen tørre helt, inden den igen lægges ned i tasken!
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_ MONTERING, AFTAGNING OG RENGØRING AF
BETRÆKKET
De enkelte dele af betrækket på CONCORD NEO er forbundet med
hinanden med trykknapper, burrebånd og lynlåse og sidder fast på
rørstængerne. Når betrækket skal tages af, skal disse samlinger først
løsnes.
Sørg for, at alle samlinger og forbindelser er lukket sikkert, når betrækket
monteres på igen.
Alle betrækkets dele og ligeledes rørstængerne og kunststofdelene på
CONCORD NEO kan tørres af med en fugtig klud.

_ ORIGINALT CONCORD TILBEHØR
Oplysninger om originale Concord tilbehørsdele fås ved henvendelse til
forhandleren eller direkte hos Concord.

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

_ RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Metaldelene på CONCORD NEO skal altid holdes rene og tørre for
at undgå rust. Bevægelige dele skal regelmæssigt smøres med
silikonespray. Brug ingen olie og fedt.
Rengør kunststofdele kun med lunkent vand og en mild
rengøringsmiddel. Grove forureningen kan fjernes med en tør børste.

198

199

_ 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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