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_ MUITO OBRIGADO!

Parabéns pela escolha de um produto de qualidade Concord. Deixe-se 
convencer pela diversidade e segurança deste produto. Divirta-se muito 
com a sua nova alcofa desdobrável CONCORD SCOUT.



 A não observância destes avisos pode prejudicar a segurança da 
 criança!

AVISO
• AVISO! Este produto é destinado a crianças que não consigam 

sentar-se sozinhas.
• Não deixar nunca a criança sozinha.
• AVISO! Não deixar que outras crianças brinquem, sem vigilância, na 

proximidade sa alcofa.
• AVISO! Nunca colocar esta alcofa sobre um suporte.
• Antes da utilização, certifique-se de que todos os bloqueios estão 
 travados
• AVISO! Não colocar um colchonete adicional. 
• AVISO! Cocolar apenas sobre superfícies planas, horizontais, firmes e 

secas.
• AVISO! Não utilizar se alguma parte estiver partida, solta ou faltar.
• Utilize apenas acessórios originais CONCORD.
• Tenha atenção aos riscos resultantes de fogo aberto e outras fontes 
 de calor, tais como aquecedores eléctricos, chamas de gás, etc., 
 quando estas se encontrarem muito próximas da alcofa desdobrável 
 CONCORD SCOUT.
• Verifique regularmente as alças, cintos de fixação e o fundo da alcofa 
 desdobrável CONCORD SCOUT quanto a danos e sinais de desgaste.
• Elimine imediatamente as embalagens de plástico. Estas podem 
 representar um perigo de vida para crianças.
• Este produto é adequado para crianças que não conseguem 
 sentar-se sozinhas, voltar-se ou levantar-se apoiando-se com as suas 
 mãos e joelhos. Peso máximo da criança: 9 kg.
• AVISO! Não deixar as asas de transporte flexíveis dentro da alcofa.
• Verifique se a cabeça da criança se encontra numa posição mais 

elevada que o resto do corpo. 
IMPORTANTE 
• Ler cuidadosamente as instruções antes de usar e guardá-las para 

futura referência
 

_ VISTA GERAL
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_ AVISOS DE SEGURANÇA
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04 Adaptador de 
sistema ProFix

01 Cinto de retenção

03 
Botão de desbloqueio

02 Capota de 
protecção contra o sol

05 Cobertura da 
área dos pés



_ ABRIR

Coloque a alcofa desdobrável CONCORD 
SCOUT no chão. Puxe os adaptadores 
(04) do sistema ProFix para fora. 
Solte os cintos de retenção (01) de modo 
a que as paredes laterais se desdobrem 
completamente.
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_ FECHAR

Puxe a capota de protecção contra o sol (02) da alcofa desdobrável 
CONCORD SCOUT para baixo. Feche a cobertura da área dos pés (05) 
e coloque as alças por cima. Prima os botões de desbloqueio (03) e 
desloque a articulação central para baixo. Dobre a armação da alcofa 
desdobrável CONCORD SCOUT até que esta engate de modo audível. 
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Prima os botões de desbloqueio (03) na articulação central. Desdobre a 
armação da alcofa desdobrável CONCORD SCOUT no canto superior e 
puxe a articulação central para cima até engatar em ambos os lados de 
modo audível.

Retire os cintos de retenção (01), puxando-os para cima, e prenda-
os nos pontos previstos para o efeito na parte inferior. Desloque os 
adaptadores (04) do sistema ProFix para dentro.



_ UTILIZAÇÃO DA CAPOTA DE PROTECÇÃO 
 CONTRA O SOL

A capota de protecção contra o sol (02) da alcofa desdobrável 
CONCORD SCOUT pode ser aberta e fechada ou pode ser totalmente 
removida. Para retirar a capota de protecção contra o sol, abra o fecho 
de correr entre a capota e a alcofa. Retire de seguida os adaptadores da 
capota de protecção contra o sol da armação.
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_ ABERTURA DA COBERTURA DA ÁREA DOS PÉS

Para abrir a cobertura da alcofa desdobrável CONCORD SCOUT, solte 
as presilhas de fixação nos adaptadores da capota de protecção contra 
o sol. Puxe o fecho de correr da cobertura até à posição desejada e abra 
a cobertura (05). Para retirar a cobertura da área dos pés, o fecho de 
correr tem de ser completamente aberto.

Para montar a capota de protecção contra o sol (02) na alcofa 
desdobrável CONCORD SCOUT, coloque as alças de transporte na área 
dos pés. Encaixe o adaptador da capota de protecção contra o sol ao 
lado da articulação central na armação e, de seguida, com auxílio do 
fecho de correr, una a capota de protecção contra o sol à alcofa.

_ UTILIZAÇÃO DA PROTECÇÃO CONTRA O VENTO

Para aplicar protecção contra vento da alcofa 
desdobrável CONCORD SCOUT, solte as molas 
na parte de cima da área dos pés. A seguir, 
desloque a protecção contra vento na direcção 
da área da cabeça e fixe-a lá, nas molas para 
isso previstas.
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_ FIXAÇÃO SOBRE UM CARRINHO DE BEBÉ
 CONCORD

Para fixar a alcofa desdobrável CONCORD SCOUT sobre o chassis, 
oriente a alcofa desdobrável de modo a que a cabeça da criança fique 
virada para a frente (na direcção de deslocação) e insira os adaptadores 
(04) nos respectivos encaixes do chassis, e deixe engatar de modo 
audível.

_ GARANTIA

A garantia é válida a partir do momento de aquisição. O prazo da 
garantia corresponde às prescrições legais relativas ao prazo de garantia 
do respectivo país consumidor final. A garantia engloba retoques, 
substituição ou reduções de acordo com o fabricante.

A garantia só é válida para o primeiro utilizador. No caso de uma 
avaria, o direito de garantia só é válido se a avaria for imediatamente 
apresentada ao vendedor. Se o vendedor não conseguir resolver o 
problema, o produto será devolvido ao fabricante com uma descrição 
exacta da reclamação e com o talão de compra com a respectiva data 
de compra. O fabricante não assume a responsabilidade por produtos 
com danos que não foram fornecidos por ele.

O direito de garantia é anulado no caso:
• do produto ter sido alterado.
•  do produto não ter sido devolvido ao vendedor, completo e com o 
 talão de compra, dentro de um prazo de 14 dias após ter surgido a 
 avaria.
• da avaria ter sido causada devido a uma utilização ou manutenção 
 incorrecta ou por culpa do utilizador, sobretudo se este não respeitou 
 o manual de instruções.
• de reparações executadas por terceiros.
• da avaria ter sido causada devido a um acidente.
• o número de série tiver sido danificado ou retirado.

A deterioração ou alterações do produto que não foram causadas pela 
utilização normal (desgaste) não são abrangidas pela garantia. 
A garantia não é prolongada através de serviços realizados pelo 
fabricante abrangidos pela garantia.

Para soltar a alcofa desdobrável, puxe os 
botões de desbloqueio nos adaptadores 
para cima (04) e retire a alcofa desdobrável 
CONCORD SCOUT do chassis, deslocando-a 
para cima.

AVISO
• Antes da utilização, 
 certifique-se de que todos 
 os bloqueios estão travados



62

_ ACESSÓRIO ORIGINAL CONCORD

Pode obter mais informações acerca dos acessórios originais Concord 
junto do seu comerciante especializado ou directamente na 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

_ INDICAÇÕES DE LIMPEZA

Para remover ligeiras sujidades da alcofa desdobrável CONCORD 
SCOUT, basta limpá-la com uma escova suave ou com um pano 
húmido.



• CONCORD NEO
• CONCORD WANDERER

• CONCORD CAMINO
• CONCORD AVENUE

• CONCORD AVENUE

• CONCORD FUSION

• CONCORD WANDERER

• CONCORD CAMINO

• CONCORD NEO
• CONCORD SOUL

_ D //  GEEIGNETE BUGGY-FAHRGESTELLE

_ GB //  COMPATIBLE BUGGY CHASSIS

_ F //  CHASSIS DE POUSSETTES APPROPRIES

_ E //  CHASIS DE SILLA DE PASEO ADECUADOS

_ I //  TELAI PER PASSEGGINO COMPATIBILI

_ P //  CHASSIS DO CARRINHO DE BEBÉ 
   COMPATÍVEIS

_ NL //  GESCHIKTE BUGGY-ONDERSTELLEN

_ N //  EGNEDE BUGGY-CHASSISER

_ DK //  EGNEDE BUGGY CHASSISRAMMER

_ FIN //  YHTEENSOPIVA ISTUINRUNKO



Concord GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Germany

Phone +49 (0)9225.9550-0
Fax +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de
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_ DEUTSCH
_ ENGLISH
_ FRANÇAIS
_ ESPAÑOL
_ ITALIANO
_ PORTUGUÊS
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_ NORSK
_ DANSK
_ SUOMI

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




