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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 SPIN -syöttötuolin 
parissa.

CONCORD SPIN soveltuu n.6–36 kuukautta vanhan lapsen käyttöön

_ TÄRKEÄÄ!

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA 
TARVETTA VARTEN.
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_HUOMAA

TÄRKEÄÄ! 
•  Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen CONCORD SPIN -syöttötuolin 
 käyttöä ja säilytä ne huolellisesti myöhempää käyttöä varten. Tämän 
 ohjekirjan ohjeiden laiminlyönti voi vaarantaa lapsen turvallisuuden! 

VAROITUS!
• CONCORD SPIN sopii lapsille, jotka osaavat istua ilman tukea.
• Älä jätä lasta ilman valvontaa.
• Älä anna muiden lasten leikkiä CONCORD SPIN –syöttötuolin 
 lähettyvillä ilman valvontaa.
• Käytä CONCORD SPIN –syöttötuolia ainoastaan tukevalla, 
 vaakasuoralla ja kuivalla pinnalla.
• Älä nosta CONCORD SPIN –syöttötuolia tarjottimesta.
• Älä käytä CONCORD SPIN – syöttötuolia, jos sen osat ovat rikki, 
 repeytyneet tai kadonneet.
• Käytä aina valjaita ja tarjotinta, kun lapsi istuu CONCORD SPIN –
 syöttötuolissa.
• Pidä huolta siitä, että valjaat on kiinnitetty turvallisesti sekä säädetty 
 sopivan pituisiksi.
• Älä käytä CONCORD SPIN –syöttötuolia, jos yksikin komponenteista 
 on väärin asennettu tai ei ole lukittuna paikoilleen.
• Käytä ainoastaan alkuperäisiä Concord lisävarusteita.
• Ole tietoinen riskeistä, jotka aiheutuvat avotulesta ja muista 
 lämmönlähteistä kuten sähkölämmittimistä, kaasuliekistä jne., jos ne 
 ovat CONCORD SPIN –syöttötuolin välittömässä läheisyydessä.
• Hävitä muovinen pakkaus välittömästi. Se voi vaarantaa lasten elämän.

_ YLEISKATSAUS
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01 Selkänoja

05 Jalkatuki

06 
Lukituspainikkeet

04 Turvavaljaat

03 Tarjotin02 Lukituspainike
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_ CONCORD SPIN -SYÖTTÖTUOLIN AVAAMINEN

Avataksesi CONCORD SPIN 
-syöttötuolin, taita jalkatuki ulos 
(katso JALKATUEN KÄYTTÖ). 
Vapauta kuljetuslukitus painamalla 
lukituspainiketta ja vedä 
samanaikaisesti istuimen pohjassa 
olevaa vipua. 
Pidä vipu kohotettuna ja siirrä 
selkänojaa (01) ylöspäin kunnes 
CONCORD SPIN on täysin 
avattu ja kuulet sen naksahtavan 
paikoilleen.

Varmista, että lukitustapit keskisaranan vasemmalla ja oikealla puolella 
ovat paikoillaan ja asettuneet samalle tasolle. 
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VAROITUS!
• Jos tarjoitin ei ole asetettuna paikoilleen, käytä aina 
 CONCORD SPIN –syöttötuolin turvavaljaita (04).

Vapauta kuljetuslukitus painamalla 
lukituspainiketta ja vedä samanaikaisesti 
istuimen pohjassa olevaa vipua. 
Siirrä selkänojaa (01) eteenpäin kunnes 
CONCORD SPIN –syöttötuoli on täysin 
kasassa ja kuulet sen naksahtavan 
paikoilleen. Taita jalkatuki (05) paikoilleen 
(katso JALKATUEN KÄYTTÖ).

_ CONCORD SPIN -SYÖTTÖTUOLIN KASAAMINEN

Ennen kuin kasaat CONCORD SPIN 
-syöttötuolin, poista päällinen (katso 
PÄÄLLISEN KÄYTTÖ), poista tarjotin 
(03), aseta se selkänojaan (01) (katso 
TARJOTTIMEN KÄYTTÖ) ja taita jalkatuki 
(05) esiin (katso JALKATUEN KÄYTTÖ).
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_ JALKATUEN KÄYTTÖ

Vedä jalkatukea (05) oikealle niin pitkälle 
kuin se menee ja taita alas kunnes 
jalkatuki siirtyy vasemmalle ja lukittuu 
paikoilleen.
 
Taittaaksesi jalkatuen sisään, siirrä sitä 
oikealle niin pitkälle kuin se menee. 
Taita jalkatukea ylös kunnes se siirtyy 
vasemmalle ja lukittuu paikoilleen.

_ ISTUMAKORKEUDEN MUUTTAMINEN

CONCORD SPIN –syöttötuolin voi säätää neljään eri korkeuteen. 
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CONCORD SPIN –syöttötuolin jalkatuki sijaitsee istuimen alla.

Laskeaksesi CONCORD SPIN –syöttötuolin istumakorkeutta, paina 
lukituspainikkeita (06) kummankin jalan molemmalta puolelta ja ohjaa 
jalan yläosaa alaspäin. Varmista, että näkyvien reikien lukumäärä on sama 
sekä etu- että takajaloissa, jotta CONCORD SPIN –syöttötuolin 
istuma-asento on vaakasuorassa.

Korottaaksesi CONCORD SPIN 
–syöttötuolin istumakorkeutta, aseta 
jalkasi syöttötuolin poikkipuun päälle, 
paina lukituspainikkeita (06) kummankin 
jalan molemmalta puolelta ja siirrä 
jalan yläosaa ylöspäin. Varmista, että 
näkyvien reikien lukumäärä on sama sekä 
etu- että takajaloissa, jotta CONCORD 
SPIN –syöttötuolin istuma-asento on 
vaakasuorassa.
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Työnnä tarjotin selkänojan sisäpuolella oleviin ohjaimiin ja paina se 
selkänojaa vasten, kunnes kuulet ja tunnet sen lukittuvan.

_ PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista CONCORD SPIN –syöttötuolin runko ainoastaan kostealla 
liinalla. 

• Joutuessaan kosketukseen kosteuden 
 kanssa, etenkin pesussa, päällisen 
 tekstiilit saattavat haalistua hieman. 
• Älä käytä liuotinaineita!

Poistaaksesi tarjottimen, paina 
lukituspainikkeista tarjottimen vasemmalta ja 
oikealta (02) puolelta ja vedä tarjotin ulos.

_ TARJOTTIMEN KÄYTTÖV

Tarjottimelle (03) on säilytystila CONCORD SPINin selkänojassa.
Vedä tarjotin selkänojasta taaksepäin ulos. Työnnä tarjotin edestäpäin 
kiinnityspisteisiin, kunnes kuulet sen lukittuvan.
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VAROITUS!
• Älä koskaan nosta CONCORD SPIN –syöttötuolia tarjottimesta.



Varmista aina, että lapsesi on kiinnitetty valjaisiin, kun käytätte 
CONCORD SPIN –syöttötuolia

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.

VAROITUS!
• Käytä aina lantiohihnoja yhdessä alahihnan kanssa.
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_ VALJAIDEN KÄYTTÖ

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.

lantiohihna
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_ TAKUU

Takuu on voimassa ostopäivästä lähtien. Takuujakson pituus on maan 
lakien mukainen. Takuu kattaa viallisen tuotteen korjauksen, vaihdon tai 
korvauksen valmistajan harkinnan mukaan. 

Takuu on voimassa vain tuotteen alkuperäiselle ostajalle. Jos 
tuotteeseen tulee vika, siitä tulee ilmoittaa asiantuntevalle jälleenmyyjälle 
heti vian ilmetessä, jotta takuuvaatimus voidaan käsitellä. Jos 
asiantunteva jälleenmyyjä ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, hänen 
on palautettava tuote valmistajalle yhdessä vikaraportin, ostokuitin 
ja hankintapäivämäärän kanssa. Valmistaja ei ole vastuussa mistään 
viallisista tuotteista, joita se ei ole toimittanut. 

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa: 
• tuotetta on muokattu
• tuotetta ei ole palautettu asiantuntevalle jälleenmyyjälle täydellisenä 
 ostokuitin kera 14 päivän kuluessa vian ilmenemisestä
• vika johtuu väärästä käytöstä tai huollosta tai muusta väärinkäytöstä, 
 erityisesti näiden käyttöohjeiden huomiotta jättämisestä
• kolmas osapuoli on suorittanut tuotteeseen korjauksia
• vika johtuu onnettomuudesta. 
• sarjanumeroa on vahingoitettu tai se on poistettu.

Takuu ei kata mitään tuotteen muutoksia tai vikoja, jotka johtuvat tuotteen 
normaalista käytöstä (kulumisesta). Valmistajan suorittamat korjaustyöt 
eivät pidennä tuotteen takuuaikaa. 
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_ PÄÄLLISEN KÄYTTÖ

Ennen päällisen käyttöä jalkatuki 
(05) on käännettävä auki, (katso 
JALKATUEN KÄYTTÖ).

Tämän jälkeen avaa solki. 
Aseta päällinen CONCORD SPIN 
–syöttötuoliin ja ohjaa hihnat 
päällisessä olevien aukkojen läpi.

Sulje selkäosan tarrakiinnitykset ja 
nepparit.



_ ALKUPERÄISET CONCORD-VARAOSAT 
 JA -LISÄVARUSTEET

Kysy lisätietoja alkuperäisistä Concord-varaosista ja -lisävarusteista 
jälleenmyyjältäsi tai suoraan Concordilta. 

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
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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




