
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01

MAGYAR 11

ČESKY 21

SLOVENSKO 31

SLOVENSKY 41

POLSKI 51

TÜRKÇE 61

71 עברית  

81 العربية 

РУССКИЙ 91

Norm / standard / norme / norma
EN 16120:2012+A1:2014



01

06

04

05

07

0302



31

_ POMEMBNO!

SHRANITE ZA KASNEJŠO 
UPORABO!

_ SLOVENSKO

NAJLEPŠA HVALA! 31
PREGLED 32 
NAPOTKI 33
RAZPIRANJE IN ZLAGANJE SEDEŽA CONCORD LIMA 34 
UPORABA PRITRDILNIH PASOV     35
NAMESTITEV IN ODSTRANITEV PLADNJA 36
UPORABA SEDEŽNIH PASOV     37
ČIŠČENJE PREVLEKE 39
ORIGINALNA DODATNA OPREMA CONCORD 39
GARANCIJA 40

_ NAJLEPŠA HVALA!

Lepo, da ste se odločili za kakovosten izdelek CONCORD. Vsestranskost in 
varnost tega izdelka vas bosta prepričala. Pri uporabi vašega novega sedeža 
CONCORD LIMA vam želimo veliko veselja.
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OPOZORILO!
• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
• Vedno uporabljajte pasove in zagotovite pravilno pritrditev.
• Vedno uporabljajte pritrdilni sistem za stol in se pred uporabo 

prepričajte, ali je pravilno pritrjen.
• Pred uporabo vedno preverite varnost in stabilnost sedeža, 

nameščenega na stolu za odrasle.
• Stola ne nameščajte na barske stolčke ali klopi.
• Izdelek je predviden za otroke, ki lahko sedijo brez opore, in otroke, 

stare do 3 let oz. težke največ 15 kg.
• Prepričajte se, ali je stol za odrasle z nameščenim otroškim stolčkom 

nameščen tako, da se otrok z nogami ne more odriniti ob mizo ali 
drugo strukturo, ker se lahko sicer stol za odrasle skupaj z otroškim 
stolčkom prevrne.

• Stolčka ne uporabljajte, če ima zlomljene, raztrgane ali manjkajoče 
dele.

• Ne uporabljajte dodatkov ali nadomestnih delov, ki jih proizvajalec  
ni odobril.

• CONCORD LIMA lahko na stol namesti samo odrasla oseba.
• Pazite, da je stol, na katerega je pritrjen CONCORD LIMA, stabilen  

in varno postavljen na ravni površini.

_ PREGLED _ NAPOTKI

POZOR!
• Pred uporabo skrbno preberite navodila 

in jih shranite. Če teh napotkov ne 
upoštevate, varnost vašega otroka ne bo 
zagotovljena.

• Navodila shranite za poznejšo uporabo.
01 Prevleka naslonjala

06 Pladenj

04 Prevleka 
sedalne površine

05 Sprostitev 
pladnja

07 Sprostitev 
mehanizma 
za zlaganje

03 Sedežni pasovi02  
Pritrdilni pasovi
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_ RAZPIRANJE IN ZLAGANJE SEDEŽA CONCORD LIMA

Sedež CONCORD LIMA je mogoče postaviti in zložiti kot zložljivi stol. 
Pri razpiranju pazite, da osrednji zgib slišno zaskoči.

Če želite sedež CONCORD LIMA zložiti, najprej s stola snemite pladenj (06) 
(glejte NAMESTITEV IN ODSTRANITEV PLADNJA). Nato sprostite zapah 
(07) na spodnji strani sedalne površine. Nato lahko sedež CONCORD LIMA 
preprosto zložite.

_ UPORABA PRITRDILNIH PASOV

Da bi sedež CONCORD LIMA pritrdili na stol, uporabite za to predvidene 
pritrdilne pasove (02). Pazite, da je stol postavljen na ravni površini. 
Pritrdilna pasova napeljite tako okoli naslonjala kot tudi okoli sedalne površine 
sedeža, na katerega želite pritrditi sedež CONCORD LIMA. Pasove s 
premikanjem zaponke pasu nastavite na ustrezno dolžino in zaponke zaprite.

POZOR!
• Zagotovite, da vsi zapahi slišno zaskočijo, da ne potekajo preko robov 

(stola) in da je sedež CONCORD LIMA varno pritrjen in se ne ziba.
• Zaradi varnosti vseh pasov sedeža CONCORD LIMA ni mogoče enostavno 

zategniti, ampak jih je treba s premikanjem zaponke pasu nastaviti na 
ustrezno dolžino!
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Osrednji pas z zaponko napeljite med 
otrokove noge. Zaponki trebušnega pasu 
dobro potisnite v centralni mehanizem 
osrednjega pasu. Pazite, da se bo zaponka 
dobro zaskočila v centralni mehanizem.

osrednji pas

Varnostne pasove sprostite tako, da pritisnete 
gumb na sredini centralnega mehanizma 
osrednjega pasu; zaponki trebušnega pasu se 
ob pritisku centralnega mehanizma sprostita.

OPOZORILO! 
• Vedno uporabljajte pasove in zagotovite pravilno pritrditev.

trebušni pas

_ NAMESTITEV IN ODSTRANITEV PLADNJA

Če želite namestiti pladenj CONCORD LIMA, najprej odprite pritiskače 
prevleke sedalne površine (04) ter ježka prevleke naslonjala (01). 
Sedaj blazino naslonjala dvignite nazaj. Nato na naslonjalo namestite pladenj 
in pazite, da zaskoči. Na koncu preko nameščenega pladnja namestite 
prevleko naslonjala. 

POZOR! 
• Stranske zaplate prevleke sedalne površine morajo pri uporabi pladnja 

obvezno ležati preko stranskih delov pladnja in biti pritrjene za stranske 
pritiskače.

Če želite pladenj sneti, najprej dvignite 
blazino naslonjala in odprite pritiskače 
stranskih zaplat prevleke sedalne površine. 
Sedaj sprostite zapah (05) na zadnji strani 
naslonjala in povlecite pladenj navzgor z 
naslonjala.

Če želite sedež CONCORD LIMA uporabljati brez pladnja, s pomočjo 
pritiskačev na zadnji strani naslonjala pritrdite stranske zaplate prevleke 
sedalne površine.

_ UPORABA SEDEŽNIH PASOV



38 39

_ CONCORD ORIGINALNA OPREMA

Informacije o CONCORD originalni opremi lahko dobite v vaši specializirani 
trgovini ali direktno pri podjetju CONCORD.

Concord GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Nemčija

Telefon +49 (0)9225.9550-0
Fax +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de

www.concord.de

Varnostne pasove prilagodite tako, da so dobro napeti in da potekajo tesno 
(ne pretesno!) ob otrokovem telesu. 

Dolžino varnostnih pasov enostavno prilagajate 
s potiskom zaponke navzgor ali navzdol. 
Preverite, da pasovi niso prepleteni. 

Dodatno varovalo je na hrbtni strani centralnega 
mehanizma. Varovalo aktivirate in deaktivirate 
z obratom dodatnega varovala. Aktiviranje 
dodatnega varovala otroku prepreči odpiranje 
centralnega mehanizma. 

OPOZORILO! 
• Vedno uporabljajte pasove in zagotovite pravilno pritrditev.
• Vedno uporabite tako trebušni kot osrednji pas. 

_ ČIŠČENJE PREVLEKE

Prevleko sedeža CONCORD LIMA lahko snamete in operete v pralnem 
stroju. Če želite prevleko sneti, morate sprostiti pritiskače in izvleci sedežne 
pasove.

Pri namestitvi prevleke najprej skozi ustrezne odprtine v prevleki sedalne 
površine napeljite sedežne pasove in nato zaprite pritiskače.

Perite posebej pri 30 °C, ne uporabljati 
belila, ne likati, ne kemično čistiti, ne 
sušiti v sušilnem stroju, ne centrifugirati!
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_ GARANCIJA

Garancija začne veljati v trenutku nakupa. Rok trajanja garancije odgovarja 
vsakokrat v državi nakupa veljavnemu zakonitemu garancijskemu roku. 
Vsebinsko garancija obsega izboljšavo, dobavo nadomestil ali znižanje po 
izbiri proizvajalca.

Garancija se nanaša samo na prvega uporabnika. V primeru napake pridejo 
pravice iz garancije v poštev samo, če je bil defekt strokovnemu prodajalcu 
prijavljen takoj po prvi pojavitvi. Če strokovni prodajalec problema ne more 
rešiti, bo izdelek skupaj s podrobnim opisom reklamacije ter uradnim 
potrdilom o plačilu in datumom nakupa poslal proizvajalcu. Proizvajalec ne 
prevzame odgovornosti za škodo na izdelkih, ki jih ni sam dobavil.

Pravica iz garancije odpade, če
• je bil izdelek spremenjen.
• produkt ni bil skupaj s potrdilom o plačilu v roku 14 dni po nastanku 
 napake vrnjen trgovcu. 
• je defekt nastal zaradi napačne uporabe ali vzdrževanja ali zaradi 
 druge krivde uporabnika, še posebej, če navodila za uporabo niso bila 
 upoštevana.
• so tretje osebe izvajale popravila izdelka.
• je defekt nastal zaradi prometne nezgode.
• został uszkodzony bądź usunięty numer seryjny. 

Spremembe ali poslabšanja izdelka, nastale zaradi pogodbene uporabe 
(obraba) niso primer garancije. Na podlagi storitev proizvajalca v okviru 
garancije se garancija ne podaljša.
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Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση.

Beszerelési és kezelési útmutató

Návod k montáži a obsluze

Navodila za vgradnjo in uporabo

Návod na montáž a obsluhu

Instrukcja montażu i obsługi

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

הוראות לחיבור ושימוש
تعليمات الوصل واالستعمال

Руководство по использованию принадлежности
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