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14 Ročica za  
odpahnitev z  
varovalnim gumbom
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11 Ročaj

16 Adapter ProFix

12 Ročica  
za nastavljanje

17 Odpahnitev 
opore za nogo

15 Varnostni lok
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18  
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04 Zaščita 
pred vetrom

01 Senčilo

05 Odpahnitev  
varnostnega loka

06 Ročica  
za odpahnitev ProFix

03 Okvir sedeža

02  
Odpahnitev ročaja

07 Opora 
za noge

10  
Parkirna zavora

08 Mreža za prtljago
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• Pri posedanju otroka ali odstranjevanju otroka iz vozička je vselej treba 
aktivirati zavore.

• Vsak tovor, pritrjen na krmilo in/ali zadnjo stran naslonjala in/ali na 
straneh vozička vpliva na njegovo stabilnost.

• Pri vožnji po stopnicah in strmih klancih je treba otroka vzeti iz vozička 
CONCORD NEO.

• Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje.
• Ne dovolite otroku stati na povezovalni palici med kolesi vozička 

CONCORD NEO. To lahko vodi do poškodb vozička CONCORD NEO 
in vpliva na varnost.

• Pred uporabo se prepričajte, da so vsi zapahi zaprti.
• V rednih intervalih preverjajte vse sestavne dele vozička CONCORD 

NEO ter uporabljene dodatke.
• Prepričajte se, da vaš otrok pri razklapljanju in zlaganju vozička ni v 

bližini in se ne more poškodovati.
• Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki jih podjetje CONCORD ni odobrilo. 
• Uporabljati je dovoljeno samo nadomestne dele, ki jih dostavi ali 

priporoča podjetje CONCORD.
• Če pride do poškodb na vozičku CONCORD NEO zaradi 

preobremenitve, napačne uporabe ali uporabe drugih dodatkov, 
garancija preneha veljati.

• Zaradi sončnega sevanja se lahko zgodi, da se deli vozička CONCORD 
NEO malce razbarvajo.

• Vozička CONCORD NEO po možnosti ne izpostavljajte ekstremnim 
temperaturam.

• Vso plastično ovojnino odstranite takoj. Lahko je življenjsko nevarna za 
otroke.

• Največja dovoljena teža nosilne košare za predmete ne sme nikoli 
presegati na njej navedene teže (2 kg).

_ NAJLEPŠA HVALA!

Lepo, da ste se odločili za kakovosten Concord produkt. Prepričali se 
boste lahko o mnogostranskosti in varnosti tega produkta. Želimo vam 
veliko veselja pri uporabi vašega novega vozička CONCORD NEO.
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_ NAPOTKI

POZOR! 
• Pred použitím starostlivo prečítajte návod a uschovajte ho na neskoršie 
 nazretie. Bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ohrozená, ak sa nebude 
 postupovať podľa návodu.
• Uložte si tento návod pre budúce použitie.

OPOZORILO!
• Ta voziček je predviden za otroke od 6 meseca starosti in težke do 15 kg.
• Ta sedež ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev.
• Za otroke, mlajše od 6 mesecev, je primeren samo z uporabo 

dodatkov, odobrenih s strani podjetja CONCORD.
• Ta voziček je dovoljeno uporabljati samo za enega otroka.
• CONCORD NEO ni otroški sedež! Otroke prevažajte samo v 

preverjenih in dovoljenih otroških sedežih.
• Nekateri dodatni izdelki Concord so opremljeni s primernimi adapterji 

za CONCORD NEO in omogočajo enostavno pritrditev na voziček 
CONCORD NEO. Pred uporabo je treba preveriti, ali se je nastavek za 
otroški voziček oz. sedež ali otroški sedež pravilno zaskočil.

• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
• Otroku ne dovolite, da se igra z vozičkom.
• Vedno uporabite sistem za pripenjanje.
• Takoj, ko vaš otrok začne samodejno sedeti, uporabite varnostni pas.
• Mednožni pas vedno uporabljajte v povezavi z medeničnim pasom.
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_ BLOKADA SPREDNJIH KOLES

Če želite fiksirati sprednja kolesa 
vozička CONCORD NEO, jih 
usmerite nazaj in zavrtite fiksirna 
gumba (09) od zunaj navznoter.

Če želite kolesa sprostiti, zavrtite 
fiksirna gumba od znotraj 
navzven.

_ UPORABA PARKIRNE ZAVORE

Za aktiviranje varnostnega zapirala (10) CONCORD 
NEO sedeža upravljalni gumb (13) desno na ročici 
(11) potisnite navzdol.

OPOZORILO!
Če je aktivirana zavora otroškega vozička, je treba 
preveriti, ali je pravilno zaskočena. Morda bo 
treba voziček rahlo premakniti, da se bo zavora 
popolnoma aktivirala.

Za odpenjanje varnostnega zapirala pritisnite gumb 
za odpenjanje in upravljalni gumb (13) desno na 
ročici (11) potisnite navzgor.

Zadnje kolo namestite tako, da ga pritisnete gumb, ga nataknete na os 
CONCORD NEO tako, da se slišno zaskoči.

Zadnje kolo snamete tako, da držite pritisnjen gumb (19) in kolo snamete 
z osi.

OPOZORILO!
Med temi postopki ni mogoče čisto preprečiti pojava mest, na katerih bi 
se lahko urezali, uščipnili ali bi vas stisnilo.

_ NAMESTITEV IN SNETJE ZADNJIH KOLES
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_ NATIK IN SNETJE OKVIRA SEDEŽA (SISTEM 
PROFIX)

CONCORD NEO je opremljen z adapterji ProFix (16). S temi adapterji se 
okvir sedeža CONCORD NEO namesti na podvozje. Okvir sedeža lahko 
pritrdite na podvozje tako v smeri, kot tudi v nasprotni smeri vožnje. V ta 
namen vtaknite okvir sedeža od zgoraj v ležišče na podvozju tako, da se 
slišno zaskoči.
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OPOZORILO! 
• Vašega otroka položite v okvir sedeža šele takrat, ko ste ga pritrdili na 
 podvozje.
• Pred uporabo CONCORD NEO se prepričajte, da so se pritrdilni 
 mehanizmi in zapore zaskočile po predpisih in da so zaprte.
• Okvir sedeža nikoli ne odstranjujte s podvozja, dokler sedi v njem 
 otrok.
• To vozilo je bilo zasnovano za enega samega otroka in ga ne sme 

uporabljati več otrok hkrati.

_ POSTAVITEV IN ZLAGANJE
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Da bi postavili CONCORD NEO, 
sprostite najprej transportnih zapah 
(18) tako, da ga potisnete navzdol 
oz. nazaj. Nato povlecite ročaj (11) 
toliko navzgor, dokler se slišno ne 
zaskoči.

OPOZORILO! Med temi postopki ni mogoče čisto preprečiti 
pojava mest, na katerih bi se lahko urezali, uščipnili ali bi vas stisnilo.

Da bi zložili CONCORD NEO, 
premaknite najprej kot sedeža 
okvira sedeža (03) v položaj P (glejte 
NASTAVITEV KOTA SEDEŽA).

Levo in desno na ročaju se 
nahajata ročici za odpenjanje. 
Za sprostitev teh držite pritisnjen 
varnostni pritisni gumb na notranji 
strani levi ročice za odpenjanje 
(14) in obe ročici za odpenjanje 
potegnite navzgor. Potem ročaj 
potisnite naprej/navzdol, dokler se 
transportna zavora ne zaskoči.
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_ NASTAVITEV KOTA SEDEŽA

Nagibni kot okvira sedeža lahko nastavite v več položajev. V ta namen 
povlecite ročaj za nastavljanje (12) na zgornjem robu okvira sedeža in 
nastavite kot sedeža v želen položaj zaskočitve.

OPOZORILO! 
• Dodaten položaj (P) omogoča izjemno ploske mere za shranjevanje 
 pri zlaganju CONCORD NEO, vendar pa ga v ta namen nikoli ni 
 dovoljeno uporabljati za prevoz otroka!
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Nasvet: prek adapterja ProFix lahko na CONCORD NEO namestite 
različne elemente (CONCORD AIR, CONCORD SCOUT, CONCORD 
SLEEPER). Pribor Concord, ki se dobi v specializiranih trgovinah, je 
delno opremljen z adapterji, ki so primerni za CONCORD NEO in tako 
omogočajo preprosto nameščanje na CONCORD NEO. Pred uporabo 
preizkusite, če je pribor Concord pravilno zaskočen v CONCORD NEO. 
Upoštevajte tudi navodila za uporabo ustreznega pribora Concord.

Za snetje okvira sedeža s podvozja, povlecite sočasno levo in desno 
ročico za zapah ProFix (06) okvira sedeža in ga povlecite s podvozja 
navzgor.



_ UPORABA SENČILA

Da bi senčilo (01) CONCORD NEO pritrdilni na okvir sedeža, ga potisnite 
od zgoraj na ustrezne plastične nastavke. Nato povežite zadrgo na 
notranji strani senčila s sedežno prevleko.

Da bi sneli senčilo, odprite zadrgo in senčilo povlecite navzgor z okvira 
sedeža.

OPOZORILO! 
Na sončno streho ne odlagajte teže/predmetov.
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_ UPORABA VARNOSTNEGA LOKA

Varnostni lok (15) CONCORD NEO se zaskoči v pripravljene reže na 
okviru sedeža. Varnostni lok lahko odprete na obeh ali pa le na eni strani. 
V ta namen pritisnite ustrezne gumbe za odpahnitev (05) levo in desno na 
okviru sedeža.
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_ NASTAVITEV OPORE ZA NOGE

Oporo za nogo (07) lahko nastavite v 5 različnih položajev. Sočasno 
pritisnite levo in desno gumbe za odpahnitev (17). Oporo za nogo 
nastavite do želenega zaskočnega položaja.

OPOZORILO! 
Otroku nikoli ne dovolite, da stoji na spodnji odlagalni polici.
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_ NASTAVITEV ROČAJA 

Ročaj lahko nastavite v 7 različnih položajev. Odvijte pritrditev tako, da na 
obeh straneh pritisnete gumbe za odpahnitev (02) levo in desno na ročaju 
in ga premaknete do naslednjega zaskočnega položaja.
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Pazite na to, da je otrok zmeraj pripet, ko ste na poti z vozičkom. 

Pasove nastavite tako, da otroka držijo trdno in tik ob telesu.
Za prestavitev dolžine pasov sponke pasov premaknite navzgor ali 
navzdol. Pazite, da pasovi niso zasukani.

Na hrbtni strani pripenjalnega mehanizma 
pasu se nahaja otroško varovalo. 
Tega lahko aktivirate in deaktivirate z 
vrtenjem. Aktivirano otroško varovalo blokira 
odpiranje mehanizma za pripenjanje pasu.

OPOZORILO!
Ramenske/trebušne pasove zmeraj uporabljajte v povezavi s 
sredinskim pasom.
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_ UPORABA SISTEMA PASOV

Sredinski pas s pripenjalnim mehanizmom 
speljite skozi med nogami otroka. Potem 
adapterje pripenjalnega mehanizma ramenskih 
in trebušnih pasov od zgoraj vtaknite v 
ustrezne sprejemne nastavke pripenjalnega 
mehanizma, ki naj se slišno zaskočijo. 

Ramenski pas

Sredinski pas

Za odpiranje sistema pasov pritisnite gumb 
v sredini pripenjalnega mehanizma, dokler 
adapterji pripenjalnega mehanizma ne 
izskočijo.

Trebušni pas
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_ UPORABA ZAŠČITE PRED DEŽJEM

Za uporabo deževne zaščite to od zgoraj navzdol potegnite čez sedežni 
okvir.

Preden deževno zaščito pospravite nazaj v torbo, naj se najprej v celoti 
posuši!

_ UPORABA ZAŠČITE PRED VETROM

CONCORD NEO je opremljen z integrirano zaščito pred vetrom (04). Da 
bi jo uporabili, odprite zadrgo na varnostnem loku in napnite zaščito pred 
vetrom prek nožne opore.
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_ NAMESTITEV, ODSTRANITEV IN ČIŠČENJE  
PREVLEKE

Posamezni elementi prevleke vozička CONCORD NEO so med seboj 
povezani z gumbi, sprijemalnimi zapirali ter zadrgami in pritrjeni na ceveh. 
Pri odstranjevanju prevleke najprej ločite vse te povezave. 

Pri nameščanju prevleke pazite na to, da so vse zapore in povezave 
varno zaprte.

Vse dele prevleke ter cevi in dele iz plastike vozička CONCORD NEO 
lahko obrišete z vlažno krpo.

_ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

_ ORIGINALNA DODATNA OPREMA CONCORD

Da preprečite nastanek rje je treba kovinske dele sedeža CONCORD 
NEO vedno ohranjati čiste in suhe. Premične dele redno mažite s 
silikonskim razpršilom. Ne uporabljajte olja ali masti.

Plastične dele čistite samo z mlačno vodo in blagim čistilom. Grobo 
umazanijo lahko suho pokrtačite.

Informacije o originalni dodatni opremi Concord dobite pri svojem 
specializiranem trgovcu ali kar pri podjetju 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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_ 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.
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Návod k montáži a obsluze
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