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_ MONET KIITOKSET!

Kiitos, että valitsit laadukkaan CONCORD-tuotteen. Olemme varmoja siitä, että tulet arvostamaan sen monipuolisia ja 
turvallisia ominaisuuksia. Toivotamme Sinulle miellyttäviä hetkiä uuden CONCORD WALLABEEn kanssa.

CONCORD WALLABEE soveltuu 3,5 - 18 kg painaville vauvoille ja pikkulapsille.

VAROITUS!
• Sinun omat tai lapsesi liikkeet saattavat 

vaikuttaa tasapainoosi.
• Ole varovainen eteenpäin kumartuessasi tai 

johonkin nojatessasi.
• Tämä kantoväline ei sovellu urheilukäyttöön.
• Älä jätä lasta koskaan yksin.
• Varmista aina, että lapsen suun ja nenän edusta 

on vapaa, että lapsi pystyy hengittämään 
vapaasti!

HUOMIO!
• Lue nämä käyttöohjeet huolella ja säilytä 

ne tallessa. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi 
vaarantaa lapsesi turvallisuuden.

• Säilytä ohje myöhempiä kysymyksiä varten.

• Vauvaa / pikkulasta on kannettava CONCORD 
WALLABEEssä aina kasvot kantajaan päin.

_ OHJEET

HUOMIO! SÄILYTÄ MYÖHEMPIÄ LUKUKERTOJA VARTEN!
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01 Olkahihnat

02 Pääntuki / niskarulla

04 Muotoilut jalkoja varten

05 Nauhan leveyden säätö

03 Kantopussi

06 Lantiovyö

07 Valinnainen rintahihna

_ YLEISKUVA  _ PÄÄNTUEN KÄYTTÖ / SÄÄTÖ 

01 Olkahihnat

04 Muotoilut jalkoja varten

02 Pääntuki / niskarulla

03 Kantopussi

07 Valinnainen rintahihna

06 Lantiovyö

05 Nauhan leveyden säätö

Leveät olka-/selkähihnat miellyttävään käyttöön.

Niskarullan avulla voit tukea vastasyntyneen vielä 
kehittymättömiä niskalihaksia ja päätä.
Kääri pääntukin (02) sisältä ulospäin niskaa tukevaksi 
rullaksi. Kiinnitä niskarulla napeilla sen jälkeen 
olkahihnojen (01) sisäpuolella oleviin nappilenkkeihin.

HUOMIO!
Varmista aina, että lapsen suun ja nenän edusta on vapaa, että lapsi pystyy hengittämään vapaasti!

Säädettävissä oleva pääntuki (02) voidaan kiinnittää 
napeilla eri paikkoihin/korkeuksiin olkahihnojen (01) 
sisäpuolella oleviin nappilenkkeihin. Pääntuki voidaan 
kiinnittää vain toiselle puolelle niin, että lapsi voi katsella 
ulos.

Ergonomisesti muotoiltu kantopussi, joka tukee lapsesi selkää optimaalisesti. 

Kätevät muotoilut jaloille, jotka tukevat optimaalisesti lapsen jalkoja ergonomisessa 
„sammakkoasennossa“ tehden hänen asennostaan miellyttävän.

Leveä, topattu lantiovyö ja yksilöllisesti säädettävä tarrakiinnitys sekä turvavyö. 
Sisäpuolella on lisäksi mahdollisuus kantopussin korkeuden säätöön.

Valinnaisesti käytettävä rintahihna, johon kantohihnat voidaan kiinnittää, kun CONCORD 
WALLABEEtä käytetään selkäreppuna.

Nauhan leveyden säädöllä CONCORD WALLABEEn leveys voidaan sovittaa lapsen koon 
mukaan, millä taataan lapsen ergonomisesti tärkeä „sammakkoasento“.

Niskarullan avulla voit tukea vastasyntyneen vielä kehittymättömiä niskalihaksia. 
Sovitettava pääntuki suojaa lapsesi päätä ja samalla uteliaiden katseilta sekä häiritseviltä 
ympäristövaikutuksilta, kuten tuulelta ja tuiskulta. (katso „ PÄÄNTUEN KÄYTTÖ / SÄÄTÖ“)

_ NAUHAN LEVEYSSÄÄDÖN KÄYTTÖ

CONCORD WALLABEEn leveys voidaan 
säätää pepun kohdalta lapsen koon mukaan. 

Kun CONCORD WALLABEEtä käytetään alle 52 cm 
kokoiselle, tarpeeksi kehittyneelle vauvalle, suosittelemme 
erillistä vastasyntyneen tuen käyttöä. CONCORD 
WALLABEEtä tulisi käyttää koko leveydeltä ja nauhan 
leveyden säädön tulisi olla avattuna.

Kun CONCORD WALLABEEtä käytetään yli 52 cm 
kokoiselle vauvalle, kantoreppu tulisi säätää niin, että 
jalkoja varten olevien muotoilujen (04) ulkoreunat ovat 
vauvan polvitaipeen kohdalla. Vedä nyöreistä, kunnes 
nauhan leveys on sovitettu (05) ja säädä leveys pysyväksi 
solmimalla nyörit.
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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.

_ HOITO-OHJEET

CONCORD WALLABEE voidaan pestä pesukoneessa, 
lämpötila 30 °C. 
Pesun aikana lantiovyön tarrakiinnityksen tulee olla suljettu.

Anna CONCORD WALLABEEn kuivua täysin ennen 
seuraavaa käyttöä.

• Päälliskankaat voivat päästää väriä kostuessaan, 
erityisesti pesun yhteydessä.

• Älä käytä liuotinaineita!

_ KANTOPUSSIN KORKEUDEN SÄÄTÖ 

Kantopussin (03) korkeus voidaan sovittaa lapsen koon 
mukaan. 
Levitä korkeussäätöä varten CONCORD WALLABEE 
tasaiselle pinnalle päällyspuoli pintaa vasten. 

HUOMIO!
• Kantopussin korkeus säädetään aina ilman lasta.
• Huomioi kantopussin korkeutta valitettasi, että lapsen selkää ja päätä tuetaan hyvin.

Vie kantopussin (03) sisäpuolella olevat nappilenkit 
alas ja kiinnitä ne kummaltakin puolelta lantiovyön (06) 
sisäpuolella oleviin nappeihin.
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1 - Aseta CONCORD WALLABEEn lantiovyö (06) siten 
lantiosi ympäri, että kantopussi (03) riippuu alas ja että sen 
sisäpuoli näyttää ulospäin. 
Sulje vatsavyö niin, että tarrakiinnikkeet ovat tarkkaan 
päällekkäin ja tiukkaan toisissaan kiinni.

2 & 3 - Sulje turvalukko ja kiristä vyötä turvalukolla. 
4 - Siirrä kantopussi (03) nyt vatsasi eteen keskelle.

CONCORD WALLABEE soveltuu kehittyneille vastasyntyneille yli 3,5 kg 
painaville vauvoille. 

Kun CONCORD WALLABEEtä käytetään alle 52 cm kokoiselle tarpeeksi 
kehittyneelle vauvalle, suosittelemme erillistä vastasyntyneen tuen käyttöä. 
Katso tarkemmat tiedot vastasyntyneen tuen käytöstä sen käyttöohjeesta.
CONCORD WALLABEEn kantopussin korkeutta voidaan pienentää 
pikkulapsille (katso „KANTOPUSSIN KORKEUDEN SÄÄTÖ“).

HUOMIO!
Varmista aina, että lapsen suun ja nenän edusta on vapaa, että lapsi pystyy 
hengittämään vapaasti!

_ VASTASYNTYNEEN KANTO VATSAN PÄÄLLÄ (ALLE 52 CM KOKOISILLE)

5 - Ota vauva vatsasi eteen ja tue toisella kädellä vauvan 
selkää. Aseta vauvan jalat lantiovyön reunalle niin, että 
vauva istuu ergonomisessa „sammakkoasennossa“.
6 & 7 - Vedä kantopussi (03) vauvan selän yli ylös.
Aseta ensin toinen kantohihna (01) olalle ja sen jälkeen 
toinen kantohihna (01) toisen olan yli.

Tue samalla toisella kädellä aina vauvan selkää.
8 - Vedä kantopussia (03) yläreunasta ylöspäin ja pane 
vauva keskelle ja syvälle kantopussiin.

12 - Vedä kummatkin olkahihnat (01) kireästi eteen vauvan 
pepun alle ja kiinnitä olkahihnat (01) keskelle lantiovyötä 
(06) kaksinkertaisella solmulla.

9 - Vedä toisella kädellä vastakkaisella puolella oleva 
olkahihna (01) kireästi ristiin alaspäin ja vie se eteen 
samalla kun tuet toisella kädelläsi vauvan selkää.
10 & 11 - Pidä olkahihnaa kädessä ja tue samalla lapsen 
selkää, samalla kun vedät toisen olkahihnan (01) vapaalla 
kädelläsi ristiin alas kireästi ja viet sen eteen.

13 - Vedä kantopussin yläreunaa (03) vielä kerran ylös. 
Varmista, että vauvasi istuu kantopussissa (03) keskellä 
ja syvällä ja että hän on ergonomisesti tärkeässä 
„sammakkoasennossa“. 
Se tarkoittaa, että vauvan polvien tulee olla pepun 
yläpuolella.

Tarkasta, että kaikki sulkimet ja solmut ovat tiukkaan kiinni, 
että vyöt on reititetty oikein, etteivät ne ole kierroksilla ja 
että ne istuvat hyvin.
Jos kantohihnat (01) roikkuvat polviesi yli, solmi ne selkäsi 
taakse tai kiinnitä ne lantiovyöhön (06).

Koska vastasyntynyt ei vielä pysty kohottamaan päätään 
itse, tulisi ehdottomasti käyttää CONCORD WALLABEEn 
pääntukea (02)!
Voit kääriä pääntuen rullalle ja kiinnittää sen napeilla 
olkahihnan (01) sisäpuolelle vasemmalta ja oikealta 
puolelta.
Vaihtoehtoisesti voit myös vetää pääntuen (02) lapsen 
pään yli ja kiinnittää sen toivottuun asentoon olkahihnoihin 
(01) (katso myös „PÄÄNTUEN KÄYTTÖ / SÄÄTÖ“)

Tietoa CONCORD WALLABEEn poistamisesta on luvussa „CONCORD WALLABEEn POISTAMINEN VATSAN PÄÄLTÄ“.
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1 - Aseta CONCORD WALLABEEn lantiovyö (06) siten 
lantiosi ympäri, että kantopussi (03) riippuu alas ja että sen 
sisäpuoli näyttää ulospäin. 
Sulje vatsavyö niin, että tarrakiinnikkeet ovat tarkkaan 
päällekkäin ja tiukkaan toisissaan kiinni.

2 & 3 - Sulje turvalukko ja kiristä vyötä turvalukolla. 
4 - Siirrä kantopussi (03) nyt vatsasi eteen keskelle.

Kun lapsesi on tarpeeksi iso (yli 52 cm), voit kuljettaa häntä CONCORD 
WALLABEEssä myös ilman vastasyntyneen tukea. 
CONCORD WALLABEE soveltuu 3,5 kg - max. 18 kg painoisille vauvoille 
ja pikkulapsille.

Pikkulapsille, joilla juuri on lopetettu vastasyntyneen tuen käyttö, 
CONCORD WALLABEE tarjoaa mahdollisuuden pienentää kantopussin 
korkeutta (katso „KANTOPUSSIN KORKEUDEN SÄÄTÖ“).

HUOMIO!
Varmista aina, että lapsen suun ja nenän edusta on vapaa, että lapsi 
pystyy hengittämään vapaasti!

_ VAUVAN / PIKKULAPSEN KANTOMAHDOLLISUUS VATSAN PÄÄLLÄ 
 (YLI 52 CM KOKOISILLE)

5 - Ota lapsi vatsasi eteen ja tue toisella kädellä lapsen 
selkää.
6 & 7 - Vedä kantopussi (03) lapsen selän yli ylös. 
Aseta ensin toinen kantohihna (01) olalle ja sen jälkeen 
toinen kantohihna (01) toisen olan yli. 

Tue samalla toisella kädellä aina lapsen selkää.
8 - Vedä kantopussia (03) yläreunasta ylös ja laita lapsi 
keskelle ja syvälle kantopussiin.

12 - Vedä kummatkin olkahihnat (01) kireästi eteen lapsen 
pepun alle ja kiinnitä olkahihnat (01) keskelle lantiovyötä 
(06) kaksinkertaisella solmulla.

9 - Vedä toisella kädellä vastakkaisella puolella oleva 
olkahihna (01) kireästi ristiin alaspäin ja vie se eteen 
samalla kun tuet toisella kädelläsi lapsen selkää.
10 & 11 - Pidä olkahihnaa kädessä ja tue lapsen selkää 
samalla kun vedät toisella kädellä toisen olkahihnan (01) 
kireästi ristiin alaspäin ja viet sen eteen.

13 - Vedä kantopussin yläreunaa (03) vielä kerran 
ylös. Aseta lapsen jalat molemmin puolin lonkkaasi 
ja varmista, että lapsi istuu ergonomisesti tärkeässä 
„sammakkoasennossa“ kantopussin keskellä. Se 
tarkoittaa, että lapsen polvien tulee olla pepun yläpuolella.

Tarkasta, että kaikki sulkimet ja solmut ovat tiukkaan kiinni, 
että vyöt on reititetty oikein, etteivät ne ole kierroksilla ja 
että ne istuvat hyvin.
Jos kantohihnat (01) roikkuvat polviesi yli, solmi ne selkäsi 
taakse tai kiinnitä ne lantiovyöhön (06).

17 - Sovitettava pääntuki suojaa lapsesi päätä ja se 
suojaa samalla uteliaiden katseilta sekä häiritseviltä 
ympäristövaikutuksilta, kuten tuulelta ja tuiskulta
(katso „ PÄÄNTUEN KÄYTTÖ / SÄÄTÖ“).

18 - Tarkista lapsen asento ja säädä nauhan leveyttä 
tarvittaessa (katso „NAUHAN LEVEYSSÄÄDÖN KÄYTTÖ“).

Tietoa CONCORD WALLABEEn poistamisesta on luvussa „CONCORD WALLABEEn POISTAMINEN VATSAN PÄÄLTÄ“.
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1 - Aseta CONCORD WALLABEEn lantiovyö (06) siten 
lantiosi ympäri, että kantopussi (03) riippuu alas ja että sen 
sisäpuoli näyttää ulospäin. 
Sulje vatsavyö niin, että tarrakiinnikkeet ovat tarkkaan 
päällekkäin ja tiukkaan toisissaan kiinni.

2 & 3 - Sulje turvalukko ja kiristä vyötä turvalukolla. 
4 - Siirrä kantopussi (03) nyt selän keskelle.

CONCORD WALLABEEtä voidaan käyttää selkäreppuna pikkulapsille, 
jotka jo itse pystyvät pitämään päätään pystyssä (n. 4 kuukautta).

Suosittelemme selkäreppuna käytettäessä aina pyytämään toisen henkilön 
avuksi kantorepun käyttöönotossa ja sen poistossa. Se parantaa lapsesi 
turvallisuutta. 

HUOMIO!
Varmista aina, että lapsen suun ja nenän edusta on vapaa, että lapsi pystyy 
hengittämään vapaasti!

_ VAUVAN / PIKKULAPSEN KANTAMINEN SELÄSSÄ (YLI 52 CM KOKOISILLE)

5 - Ota lapsi vatsasi eteen.
6 - Pane hänet nyt vähän haarat levällään sivulta lonkallesi.
Pidä lapsesta aina kummallakin kädellä kiinni.

Vain harjaantuneen käyttäjän tulisi laittaa lapsi selkäreppuun yksin / ilman apua.
Kokemattoman käyttäjän tulisi antaa toisen henkilön laittaa lapsi selkäreppuun (katso 9).

7 & 8 - Liikuta lapsi hitaasti lonkalta selällesi. Kumarra 
samalla ylävartaloa selkä suorana hieman eteenpäin ja 
aseta lapsi selkäsi keskelle.

Aseta ensin toinen kantohihna (01) olalle ja sen jälkeen 
toinen kantohihna (01) toisen olan yli. 
12 - Vedä kummatkin olkahihnat (01) kireästi alas ja vie ne 
selällesi.

9 - Kumarra ylävartaloa selkä suorana hieman eteenpäin ja 
anna toisen henkilön asettaa lapsi selkäsi keskelle.
10 & 11 - Tue aina toisella kädellä lastasi. Vedä kantopussi 
(03) lapsen selän yli ylös. 

13 & 14 - Käyttäjän koosta riippuen olkahihnat (01) 
voidaan kiinnittää selässä yksinkertaisella solmulla ja sen 
jälkeen vatsan päällä kaksinkertaisella solmulla. 
Jos olkahihnojen (01) pituus ei riitä, sido ne selän puolella 
kaksinkertaisella solmulla. 

15 - Aseta lapsen jalat lantiollesi ja laita lapsi keskelle 
kantopussia. 
16 - Varmista, että lapsesi istuu ergonomisesti tärkeässä 
„sammakkoasennossa“. Se tarkoittaa, että lapsen polvien 
tulee olla pepun yläpuolella.

17 - Olkahihnojen paikan voi varmistaa valinnaisella 
rintahihnalla (07).
Pujota varmistusta varten rintahihna rinnan ja olkahihnojen 
välistä ja lukitse suljin.

18 - Tarkasta, että kaikki sulkimet ja solmut ovat tiukkaan 
kiinni, että vyöt on reititetty oikein, etteivät ne ole 
kierroksilla ja että ne istuvat hyvin.
Tarkista lapsen oikea asento ja käytä tarvittaessa nauhan 
leveyden säätöä.
(katso „NAUHAN LEVEYSSÄÄDÖN KÄYTTÖ“).

Jos kantohihnat (01) roikkuvat polviesi yli, kiinnitä ne lantiovyöhön.

Sovitettava pääntuki suojaa lapsesi päätä ja samalla uteliaiden katseilta sekä häiritseviltä ympäristövaikutuksilta, kuten 
tuulelta ja tuiskulta (katso PÄÄNTUEN KÄYTTÖ / SÄÄTÖ).

Tietoa CONCORD WALLABEEn poistamisesta on luvussa „CONCORD WALLABEEn POISTAMINEN SELÄSTÄ“.
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3 - Anna toisen henkilön ottaa lapsi CONCORD 
WALLABEEstä pois tai vie lapsi lonkkasi kautta eteen. 
Laita lapsi turvalliseen paikkaan. 
4 - Avaa ensin lantiovyön (06) turvalukko ja sen jälkeen 
tarrakiinnitys.

1 - Avaa olkahihojen (01) solmut, pidä kuitenkin 
olkahihnoista edelleenkin kiinni.
2 - Tue toisella kädellä lapsesi selkää samalla kun löysäät 
toisella kädellä olkahihnoja (01).

3 - Ota lapsi CONCORD WALLABEEstä pois ja laita hänet 
turvalliseen paikkaan.
4 - Avaa ensin lantiovyön (06) turvalukko ja sen jälkeen 
tarrakiinnitys. 

_ CONCORD WALLABEEN POISTAMINEN VATSAN PÄÄLTÄ

HUOMIO!
• Huomioi, että pidät lastasi koko ajan turvallisesti. 
• Jo epäröit, anna toisen henkilön auttaa lapsesi turvallisuuden tähden.
• Älä jätä lasta koskaan yksin.

HUOMIO!
• Huomioi, että pidät lastasi koko ajan turvallisesti. 
• Jos epäröit, anna toisen henkilön auttaa lapsesi turvallisuuden tähden.
• Älä jätä lasta koskaan yksin.

1 - Avaa olkahihnojen (01) solmut, pidä kuitenkin 
olkahihnoista edelleenkin kiinni.
2 - Pidä toisella kädellä lastasi samalla kun löysäät toisella 
kädellä olkahihnoja (01).

_ CONCORD WALLABEEN POISTAMINEN SELÄSTÄ.
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