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_ OBRIGADO!

Nós estamos deliciados que você tenha escolhido um produto de 
qualidade Concord. Temos a certeza de que vai ficar convencido pela 
versatilidade deste produto e segurança Nós espera-mos que aproveite 
a nova CONCORD SPIN.

A SPIN CONCORD é adequada para crianças de aprox. 6 -36 meses.

_ IMPORTANTE!

POR FAVOR GUARDE PARA 
FUTURAS REFERENCIASE.
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06 Botões 
de bloqueamento
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_ TOME EM ATENÇÃO

IMPORTANTE! 
• Por favor, leia as instruções de utilização antes de utilizar a 
 SPIN CONCORD e mantenha-as cuidadosamente guardadas para 
 referências posteriores. 
 Não seguir as instruções descritas aqui podem comprometer a 
 segurança da criança.

ATENÇÃO! 
• A SPIN CONCORD é adequada para crianças que podem sentar-se.
• Nunca deixe seu filho sem vigilância. 
• Não permita que as outras crianças andem a brincar à volta da 
 SPIN CONCORD, sem vigilância de um adulto. 
• Utilize apenas a SPIN CONCORD em superficies horizontais e secas.
• Nunca levante a SPIN CONCORD pela bandeja. 
• Não use a SPIN CONCORD se as peças estão quebradas, em falta 
 ou rasgadas.
• Use sempre o sistema de correias e a bandeja quando a criança está 
 sentada na SPIN CONCORD.
• Por favor, certifique-se de que todos os cintos estão firmemente 
 seguros e ajustados corretamente. 
• Não use a SPIN CONCORD se algum dos componentes estão ligados 
 de forma incorrecta ou não travada na posição. 
• Utilize apenas acessórios originais da Concord. 
• Esteja ciente dos riscos apresentados por um abrir fogo e outras 
 fontes de calor tais como aquecedores elétricos, chamas de gás, Etc, 
 se eles estão mesmo ao lado da SPIN CONCORD. 
• Eliminar as embalagens de plástico imediatamente. Ela pode pôr em 
 risco a vida das crianças.

_ VISTA GERAL 
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01 Encosto

05 Pousa Pés

04 Sistema de 
correias

03 Bandeja02 Botão de Stop 
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_ ABRINDO A SPIN CONCORD 

Para abrir a SPIN CONCORD, 
bloqueie o apoio para os pés 
(ver Utilização do POUSA PÈS). 
Desfazer o bloqueio do transporte, 
pressionando o botão de bloqueio, 
ao mesmo tempo puxando a 
alavanca na parte inferior do assento. 
Mantenha a alavanca levantada e 
movimentar o encosto (01) para cima 
até o SPIN CONCORD é totalmente 
desdobradas e cliques audível na 
posição.

Verifique se os pinos de travamento à esquerda e à direita da dobradiça 
central estão engatados e alinhados completamente
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ADVERTÊNCIA! 
• Se a bandeja não está instalada, use sempre o sistema de correias 
 CONCORD SPIN (04).

Solte o travão de transporte, em 
simultâneo, pressionando o botão de 
travão e puxe a alavanca na parte 
inferior do assento. Mova o encosto (01) 
para a frente até a SPIN CONCORD 
estar totalmente dobrada e audivelmente 
encaixar. Agora, dobre o apoio para os 
pés (05) (veja Utilização do pousa pés).

_ FECHO DA SPIN CONCORD

Antes de dobrar / fechar a SPIN 
CONCORD, tire a forra (ver Utilização da 
forra), remova a bandeja (03), armazene 
junto ao encosto (01) (ver Utilização da 
bandeja) e prega o apoio para os pés (05) 
(veja Utilização do pousa pés). 
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_ UTILIZAÇÃO DO POUSA PÉS

Puxe o apoio para os pés (05) à direita 
na medida em que vai e dobre-o até 
que o apoio para os pés se move para a 
esquerda e fique firmemente fixado. 

Para recolher o apoio para os pés, mova-o 
para a direita, tanto quanto possivél Em 
seguida, dobre o apoio para os pés, até 
que se move para a esquerda e fique 
firmemente fixado.

_ REGULAÇÃO DA ALTURA DO ASSENTO 
 CONCORD SPIN

A SPIN CONCORD pode ser ajustado para quatro diferentes alturas.

78

O apoio para os pés SPIN CONCORD está localizado sob o assento. 

Para baixar a SPIN CONCORD, pressione os botões de travamento 
(06) em ambos os lados de cada perna e orientar a parte superior da 
perna para baixo. Verifique se o pé do número de buracos visíveis na 
parte frontal e traseira da SPIN CONCORD é idêntica para garantir que o 
banco está na posição horizontal.

Para levantar o assento da SPIN 
CONCORD, coloque o pé na travessa da 
perna, pressione os botões de travamento 
(06) em ambos os lados de cada perna e 
mova a parte superior da perna para cima. 
Certifique-se que o número de buracos que 
são visíveis na parte frontal e nas pernas 
de trás da SPIN CONCORD é idêntica ao 
assegurar que o assento fica nívelado.
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Do lado interior do encosto do banco, empurre o tabuleiro sobre as 
guias previstas para o efeito e pressione-o no encosto do banco até 
sentir e ouvir o encaixe do mesmo.

_ LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe a SPIN CONCORD com um pano úmido.

• Quando os tecidos entram em contato 
 com a humidade, especialmente 
 durante a lavagem, podem desbotar 
 um pouco. 
• Não utilize solventes!

Para remover a bandeja, pressione os 
botões de parar na esquerda e direita 
(02) da bandeja e puxe-o para fora para a 
frente.

_ UTILIZAÇÃO DA BANDEJA

O tabuleiro (03) está acondicionado no encosto do banco do CONCORD 
SPIN. O tabuleiro é puxado para trás e para fora do encosto do banco. 
De frente, empurre o tabuleiro para os pontos de fixação até ouvir o 
encaixe.

80

AVISO!
•  Nunca levante o SPIN CONCORD pela bandeja.



Assegure-se sempre que seu filho está preso em quanto se encontra 
sentado na SPIN CONCORD.

Ajuste as correias para que fiquem tensos e se encontrem próximas 
contra a criança.Para ajustar o comprimento da correia, deslize o cinto 
fivelas para cima ou para baixo. Verifique se as correias não estão 
torcidas.

AVISO!
• Sempre use as correias em conjunto com o entre pernas.

O bloqueio de segurança está na parte 
de trás da fivela. Isto pode ser ativado e 
desativado, girando. Ativando o bloqueio 
de segurança bloqueia o mecanismo de 
abertura fivela.

8382

_ UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CORREIAS

Coloque o cinto de colo, na fivela por entre 
pernas da criança. Em seguida, insira os 
adaptadores  da fivela nas cintas à volta da 
parte superior da fivela. Deve ouvir um 
clique na posição

Entre pernas

Para abrir o sistema de correias, pressione 
o botão no meio da fivela até ao fecho dos 
adaptadores serem libertados.

Cinto de colo
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_ 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.

84

_ UTILIZAÇÃO DA FORRA

Antes de utilizar o revestimento, é 
necessário desdobrar o apoio para os 
pés (05) (consulte UTILIZAÇÃO DO 
APOIO PARA OS PÉS).

Em seguida, desfazer a fivela de cinta 
(04). Colocar a tampa sobre o SPIN 
CONCORD e passar as correias 
através das aberturas na cobertura.

Feche os fechos de correr e os botões 
de pressão na zona do encosto.



_ CONCORD PEÇAS ORIGINAIS/ACCESSORIOS

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
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