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_ KIITOS! 

Kiitos, että valitsit laadukkaan CONCORD-tuotteen. Olemme varmoja siitä, 
että tulet arvostamaan sen monipuolisia ja turvallisia ominaisuuksia. 

Toivotamme sinulle miellyttäviä hetkiä CONCORD LIMA -syöttötuolin parissa.
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VAROITUS!
• Älä jätä lasta koskaan yksin.
• Käytä aina turvajärjestelmää ja varmista, että se on asennettu oikein.
• Käytä aina istuimen kiinnitysjärjestelmää ja varmista ennen käyttöä, 

että se on asennettu oikein.
• Varmista aina turvaistuimen turvallisuus ja vakaus aikuisen istuimella 

ennen käyttöä.
• Vältä käyttämästä tätä turvaistuinta jakkaroilla tai penkeillä.
• Tämä tuote on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat istua tuetta ja ovat 

enintään 3-vuotiaita tai 15 kg:n painoisia.
• Varmista, että aikuisen tuoliin kiinnitetty turvaistuin on sijoitettu 

sellaiseen paikkaan, jossa lapsi ei pääse työntämään sitä jaloillaan 
pöytää tai muuta rakennetta vastaan, koska se voi aiheuttaa aikuisen 
tuolin kaatumisen.

• Älä käytä turvaistuinta, jos jokin osa on rikkinäinen, repeytynyt tai 
puuttuu.

• Älä käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä varusteita ja vaihto-osia.
• Vain aikuinen saa asentaa CONCORD LIMA:n tuoliin.
• Huolehdi siitä, että tuoli, johon haluat varmistaa CONCORD LIMA:n, 

on vakaa ja sijoitettu turvallisesti tasaiselle pinnalla.

_ YLEISKATSAUS _ TURVALLISUUSOHJEITA!

HUOMIO!
• Lue nämä käyttöohjeet huolella ja  

säilytä ne tallessa. Voit vaarantaa  
lapsesi turvallisuuden, jos et noudata  
näitä ohjeita.

• Säilytä ohje myöhempiä kysymyksiä 
varten.

01 Selkänojan päällinen 

06 Tarjotin

04 
Istuinpäällinen

05 Tarjottimen 
lukitus 

07 
Kasausmekanismin 

vapautus 

03 Turvavyöt02  
Kiinnitysvaljaat 
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_ CONCORD LIMA -SYÖTTÖTUOLIN KASAAMINEN 
 JA AVAAMINEN

CONCORD LIMA –syöttötuoli kasataan ja avataan kuten kansituolit. 
Kun avaat syöttötuolia, pidä huoli, että keskisaranan napsahtaa kuuluvasti 
paikoilleen.  

Kasataksesi CONCORD LIMA -syöttötuolin, poista ensin tarjotin (06) 
syöttötuolista (ks. TARJOTTIMEN KIINNITYS JA POISTAMINEN). 
Sitten vapauta lukko (07) istuinosan pohjasta. Sen jälkeen CONCORD LIMA 
–syöttötuolin voi yksinkertaisesti taittaa kasaan. 

_ KIINNITYSVALJAIDEN KÄYTTÖ 

Kiinnittääksesi CONCORD LIMA –syöttötuolin paikoilleen, käytä mukana 
tulevia kiinnitysvaljaita (02). Tarkista, että tuoli seisoo tukevasti ja turvallisesti 
tasaisella alustalla. Syötä kummatkin kiinnitysvaljaat sekä tuolin selkänojan 
että istuinosan ympäri kiinnittääksesi CONCORD LIMA –syöttötuolin. 
Säädä hihnat halutun pituiseksi liu’uttamalla solkea ja kiinnitä valjaan lukot.  

HUOMAA! 
• Pidä huolta siitä, että kaikki kiinnitykset napsahtavat kuuluvasti paikoilleen, 

sekä etteivät kiinnitykset makaa tuolin reunojen päällä, ja että CONCORD 
LIMA on turvallisesti kiinnitetty eikä huoju.

• Turvallisuussyistä,  kaikki CONCORD LIMA –syöttötuolin valjaat eivät ole 
vain kiristettävissä, vaan ne tulee säätää liu’uttamalla vyön solkea oikeaan 
pituuteen. 

 



96 97

Aseta soljella varustettu alahihna lapsen 
jalkojen välistä. Laita sitten lantiohihnan 
lukkosovittimet kiinni soljen yläpuolelta. 
Niiden tulisi asettua paikoilleen kuuluvasti 
naksahtaen.

alahihna

Kun haluat avata valjaat, paina soljen keskellä 
olevaa painiketta ja tällöin lukkosovittimet 
vapautuvat.

HUOMAA! 
• Käytä aina turvajärjestelmää ja varmista, että se on asennettu oikein.

lantiohihna

_ TARJOTTIMEN KIINNITYS JA POISTAMINEN  

Kiinnittääksesi tarjottimen CONCORD LIMA -syöttötuoliin, avaa ensin 
istuimen päällisen nepparit (04) sekä tarrakiinnitys selkänojan päällisestä (01). 
Seuraavaksi taita selkänojan pehmuste taaksepäin. 
Nyt aseta tarjotin selkänojan päälle ja varmista, että se lukittuu paikoilleen. 
Lopuksi aseta selkänojan päällinen kiinnitetyn tarjottimen päälle.

HUOMAA!   
• Kun tarjotin on käytössä, on tärkeää, että päällisen sivuosat ovat 

tarjottimen päältä hyvin kiinnitettyinä sivulla oleviin neppareihin.

Poistaaksesi tarjottimen, taita ensin 
selkänojan pehmuste taaksepäin ja avaa 
nepparit päällisen sivuilta. Sitten vapauta 
selkänojan takana oleva lukitus (05) ja vedä 
tarjotinta ylös- ja poispäin selkänojasta.  

Jos haluat käyttää CONCORD LIMA –syöttötuolia ilman tarjotinta, kiinnitä 
päällisen sivuosat selkänojan taakse neppareilla

_ TURVAVÖIDEN KÄYTTÖ
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_ ALKUPERÄISET CONCORD 
 VARAOSAT/LISÄVARUSTEET

Tietoja CONCORD-lisävarusteista saat jälleenmyyjältä tai suoraan 
CONCORDilta.

Concord GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Germany

Puhelin: +49 (0)9225.9550-0
Faksi: +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de
www.concord.de

Säädä hihnat niin, että ne ovat tiukat ja lähellä lasta vasten.

Muuttaaksesi hihnan pituutta, liu’uta 
hihnasolkea ylös tai alaspäin. Tarkista, että 
hihnat eivät ole kiertyneet.

Lapsilukko on soljen takaosassa. 
Lapsilukko voidaan laittaa päälle ja poistaa 
kääntämällä. Lapsilukon päälle laitto estää 
soljen avausmekanismin toiminnan.

HUOMAA! 
• Käytä aina turvajärjestelmää ja varmista, että se on asennettu oikein.
• Käytä aina lantiohihnoja yhdessä alahihnan kanssa.

_ PÄÄLLISEN PUHDISTUS

CONCORD LIMA –syöttötuolin päällisen voi poistaa ja pestä 
pyykinpesukoneessa. Poistaaksesi päällisen, avaa nepparit ja poista 
turvavyöt.

Kun asetat päällisen, pujota ensin turvavyöt paikoilleen päällisen 
asiaankuuluvista kohdista ja kiinnitä nepparit.

Pestävä erikseen, lämmin pesu (30°) – älä 
valkaise, ei silitystä, rumpukuivaus ja linkous 
kielletty, ei sovellu kuivapesuun!
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_ TAKUU

Takuu tulee voimaan turvaistuimen ostoajankohtana. Takuuaika vastaa 
loppukäyttäjän asuinmaassa sovellettavaa lastenistuinten lakimääräistä 
takuuaikaa. Takuu kattaa valmistajan harkinnasta riippuen vian korjaamisen, 
laitteen vaihtamisen uuteen tai hinnanalennuksen.

Takuu koskee ainoastaan ensimmäistä käyttäjää. Vian ilmetessä 
takuuseen voidaan vedota ainoastaan, jos viasta ilmoitetaan erikoistuneelle 
jälleenmyyjälle välittömästi sen jälkeen, kun vika on ensi kertaa ilmennyt.

Ellei erikoistunut jälleenmyyjä pysty ratkaisemaan ongelmaa, hänen tulee 
palauttaa tuote valmistajalle ja oheistaa siihen tarkka reklamaatiokuvaus ja 
hankintapäivämäärän ilmaiseva virallinen kuitti.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteista, joita se ei ole pannut tarjolle.

Oikeus esittää takuuvaatimuksia raukeaa, jos:
• tuotetta on muunneltu
• tuotetta ja ostotodistusta ei ole palautettu jälleenmyyjälle  

14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä
• vian on aiheuttanut virheellinen käsittely tai huolto tai mikä tahansa muu 
 käyttäjän virhe (etenkin se, ettei käyttöohjeita ole noudatettu)
• kolmannet osapuolet ovat korjanneet tuotetta
• vika on aiheutunut onnettomuudesta.
• sarjanumeroa on vahingoitettu tai se on poistettu.

Takuu ei kata tuotteen normaalista käytöstä (kulumisesta) johtuvaa 
muuntumista tai heikentymistä. Takuuaikaa ei jatketa niiden 
oikaisutoimenpiteiden perusteella, joihin valmistajat korvausvaateiden 
perusteella ryhtyvät.
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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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