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

Toivotamme Sinulle miellyttäviä hetkiä uuden CONCORD RIO -turvaistuimen 
parissa.
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04 
Valjaat

_ ylEiSkUVa _ OHjEET

HUOmiO! 
•	 Lue	käyttöohjeet	huolellisesti	ennen	CONCORD	RIOn	käyttöä	ja	säilytä	 

ne ehdottomasti myöhempää käyttöä varten.

HUOmiO! 
•	 Älä	koskaan	anna	lapsen	istua	tai	maata	CONCORD	RIOssa	ilman	

valvontaa.
•	 CONCORD	RIOn	käyttöä	ei	suositella	lapsille,	jotka	kykenevät	istumaan	

omin voimin.
•	 CONCORD	RIOn	käyttöä	ei	suositella	yli	6	kuukautta	vanhoille	lapsille	 

ja/tai lapsille, jotka painavat yli 9 kg.
•	 CONCORD	RIOn	asettaminen	korotetuille	tasoille	(kuten	esim.	portaat,	

huonekalut jne.) on vaarallista.
•	 Älä	koskaan	anna	lapsen	istua	tai	maata	CONCORD	RIOssa	ilman	

kiinnitystä. Käytä aina turvavaljaita.
•	 Anna	aina	vain	yhden	lapsen	istua	tai	maata	CONCORD	RIOssa.
•	 Tätä	tuotetta	ei	ole	tarkoitettu	nukkumapaikaksi.	Jos	lapsen	on	nukuttava,	

hänet tulisi asettaa sopivaan kehtoon tai vuoteeseen.
•	 Säädä	selkänojan	asentoa	vain,	kun	lapsi	ei	istu	CONCORD	RIOssa.

Tämän ohjekirjan ohjeiden laiminlyönti voi vaarantaa lapsen turvallisuuden!



94 95

_ COnCORD RiOn aVaaminEn ja kOkOOn 
 TaiTTaminEn

_ SElkänOjan SääTäminEn

_ COnCORD RiOn lUkiTSEminEn

Avaa CONCORD RIO vetämällä selkänojan taustapuolella sijaitsevasta 
vapautusvivusta (06). Vedä nyt selkänojaa niin pitkälle taaksepäin, kunnes se 
lukittuu haluttuun asentoon.

CONCORD RIOn selkänoja voidaan lukita kolmeen asentoon. Vedä tätä 
varten selkänojan taustapuolella sijaitsevasta vapautusvivusta (06). 
Siirrä sitten selkänoja haluttuun asentoon ja anna sen lukittua paikoilleen.

Lukitse CONCORD RIO kokonaisuudessaan, eli estä keinuminen, kiertämällä 
keinun puurungossa oleva tukikiila (05) alaspäin.

Taita CONCORD RIO kokoon vetämällä selkänojan taustapuolella 
sijaitsevasta vapautusvivusta (06). Työnnä selkänojaa niin pitkälle eteenpäin, 
kunnes CONCORD RIO on taitettu litteäksi kokoon.
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A

B

Vie keskimmäinen hihna (B) vyölukkoineen 
lapsen jalkojen välistä. Vie sitten lantiohihnan 
(A) vyölukkosovittimet ylhäältä vyölukon 
vastaaviin kiinnityksiin ja anna niiden lukittua 
kuuluvasti paikoilleen. 

Avaa valjaat (04) painamalla vyölukon keskellä 
olevaa painiketta, kunnes vyölukkosovittimet 
ponnahtavat ulos. Varmista, että lapsi on aina 
valjaissa CONCORD RIOssa istuessaan.

Säädä vöitä niin, että ne ovat lapsen ympärillä 
tiukasti ja tyköistuvasti. Säädä vyön pituutta 
siirtämällä vyönsolkia ylöspäin tai alaspäin. 
Huolehdi siitä, etteivät vyöt ole kierteellä.

Vyölukon taustapuolella on lapsilukko. 
Se voidaan ottaa käyttöön ja käytöstä 
kiertämällä. Käytössä oleva lapsilukko estää 
vyölukon avausmekaniikan.

VaROiTUS! 
Käytä lantiovöitä aina yhdessä keskimmäisen hihnan kanssa.

_ ValjaiDEn käyTTö _ iSTUimEn piEnEnTimEn käyTTö

_ kanTOHiHnOjEn käyTTö

Erittäin pieniä lapsia varten CONCORD RIO on varustettu istuimen 
pienentimellä (03). Tämä pehmustettu elementti asetetaan CONCORD RIOn 
istuinsyvennykseen. Vie sen jälkeen keskimmäinen hihna vyölukkoineen 
istuimen pienentimessä sille tarkoitetun reiän läpi.

CONCORD RIO on varustettu kantohihnoilla (07). Varmista, että CONCORD 
RIOa nostetaan aina vain molemmilla kantohihnoilla (07) samanaikaisesti.
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_ lEikkikaaREn käyTTö _ päälliSEn pUHDiSTaminEn

VaROiTUS! 
Poista lelu heti kun lapsi alkaa kontata. Siten ehkäistään lapsen 
loukkaantuminen ympäri kietoutuvasta nyöristä.

CONCORD RIOn päällinen voidaan 
irrottaa ja pestä pesukoneessa. 

Poista aluksi istuimen pienennin (03). 

pestävä erikseen 30 °C:ssa - ei saa 
valkaista, ei saa silittää, ei kemiallista 
pesua, ei saa kuivata kuivausrummussa, 
ei saa lingota!

Irrota päällinen taittamalla CONCORD RIO täysin kokoon. 
Avaa lukitusvivun (06) alla sijaitseva tarrakiinnitys selkänojan taustapuolelta. 
Sen jälkeen päällinen voidaan yksinkertaisesti vetää irti putkitangoista.

CONCORD RIOn leikkikaari (01) kiinnitetään viemällä leikkikaaren kiinnikkeet 
(02) päällisessä niille tarkoitettujen aukkojen läpi ja napsauttamalla ne 
CONCORD RIOn putkirunkoon.

CONCORD RIOn leikkikaari (01) voidaan 
lukita erilaisiin asentoihin. 
Älä koskaan yritä muuttaa leikkikaaren 
kaltevuutta väkivalloin, se voi johtaa 
vaurioihin ja vaarantaa lapsesi 
turvallisuutta.
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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 
uuntumista tai heikentymistä. Takuuaikaa ei jatketa niiden 
oikaisutoimenpiteiden perusteella, joihin valmistajat korvausvaateiden 
perusteella ryhtyvät.

_ TakUU
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