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_ SEZNAM SESTAVNIH DELOV
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01 ROČAJ ZA PRENAŠANJE
02 VZVOD ZA POLOŽAJ ROČAJA
03 GUMB ZA ROČAJ PRO FIX
04 3-TOČKOVNI VARNOSTI PAS
05 VGRAJENA ZAPONKA
06 SPOJEN PRO FIX
08 SPODNJI ZRAČNI KANALI
09 GUMB ZA SPODNJE ZRAČENJE
10 GUMB ZA SPROSTITEV NAPETOSTI PASU
11 PRITRDITVENI PAS
12 PREDAL ZA NAVODILA
13 VAROVALO ZA NAPAČNO NAMESTITEV
14 NASLONJALO
15 PODLAGA IZ GOSTE PENE
16 NASTAVEK ZA NAKLON NASLONJALA

• Vaša nova varnostna posteljica CONCORD SLEEPER 
 proizvajalca CONCORD je zasnovana za varnost vašega 
 otroka v avtomobilu, od rojstva do teže največ 10 kg.
• CONCORD SLEEPER je uspešno opravil zahtevno testiranje 
 varnosti po evropski Uredbi ECE 44/04 za skupini 0 in 0+.
• CONCORD SLEEPER je kompatibilen z večino 
 avtomobilskih sedežev, kadar pa proizvajalec avtomobila 
 trdi, da so sedeži predvideni za vgradnjo sedežev tipa 
 «Universal», je kompatibilnost popolna.
• CONCORD SLEEPER lahko uporabite tudi s katerimkoli 
 CONCORDjevim ogrodjem, opremljenim s sistemom 
 PRO-FIX.
• Pomembno je, da pred prvo uporabo sedeža CONCORD 
 SLEEPER pazljivo preberite ta navodila. Prepričajte se, 
 da bodo vsi uporabniki seznanjeni s pravilno namestitvijo 
 in uporabo. Dokazano je bilo, da precejšen odstotek 
 uporabnikov varnostnega sedeža ne namesti pravilno. 
 Razumevanje navodil za uporabo in njihovo pravilno 
 upoštevanje je tako pomembno za varnost kot sam stol.



POZOR
• Nikoli ne puščajte otroka samega.
• Pazite, da bo vaš dojenček vedno privezan s pravilno
 zapetimi varnostnimi pasovi.
• Za pravilen razvoj vašega otroka priporočamo, da ga 
 pustite počivati v položaju, ki je najbolj iztegnjen 
 (za otroke do 10 kg).
• Kakršnokoli spreminjanje izdelka ali dodajanje brez 
 ustreznega pooblastila, ki ga izda CONCORD, lahko resno 
 spremeni varnost pritrdilnega sistema.
• Navodilom za pravilno uporabo pritrdilnega sistema je 
 treba vedno pozorno slediti, saj je v nasprotnem primeru 
 ogrožena varnost dojenčka.
• Te varnostne naprave nikoli ne smete uporabljati brez 
 oblazinjenih površin, niti jih ne smete zamenjati za 
 druge, razen za originalne, ker so pomemben sestavni del 
 varnostnih karakteristik celega sistema.
• Preverite, če je sedež pravilno nameščen.
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• Preverite, da se pas ni zataknil med vzgibne sedeže ali 
 vrata.
• Veljaven je samo za avtomobile, ki so opremljeni 
 s tritočkovnimi avtomatičnimi varnostnimi pasovi, 
 nostrificiranimi v skladu z Uredbo ECE-16 ali drugimi 
 ekvivalentnimi normami.
• NE uporabljajte ga z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi.
• Varnostni sistemi niso vsi povsem enaki, zato vam 
 svetujemo, da svoj CONCORD SLEEPER najprej preverite v 
 avtomobilu, v katerega ga nameravate vgraditi.
• Zelo pomembno je, da ne uporabljate izdelkov iz druge 
 roke, saj vam CONCORD lahko jamči popolno varnost 
 samo za artikle, ki jih uporablja prvi kupec.
• Nikoli ne pustite otroka samega.
• Detské autosedačky, ktoré sa používajú v spojení s 
 podvozkom, nenahrádzajú kolísku ani detskú posteľ. 
 Ak Vaše dieťa potrebuje spánok, mali by ste ho uložiť do 
 vhodného nadstavca detského kočíka, vhodnej kolísky 
 alebo do vhodnej postele.

OPOZORILO! 
• Ne uporabljajte dodatnega posteljnega vložka, debelejšega
 od 20 mm.

_ SPLOŠNA NAVODILA

In order to protect your baby adequately and to ensure their 
comfort and stability in the car, the following instructions 
must be strictly followed:

• Vaša varnostna posteljica CONCORD SLEEPER se lahko
 namesti na zadnji sedež vašega avtomobila. Priporočeno 
 jo je namestiti tako, da ima otrok glavo vedno na sredini 
 sedežev, nikoli na strani pri vratih.
• CONCORD tudi priporoča, da varnostni sedež CONCORD 
 SLEEPER zamenjate za novega, če je prestal hude pritiske 
 v prometni nesreči.
• Preverite, ali so vsi pasovi v pravilnem položaju in ustrezno 
 prilagojeni vašemu CONCORD SLEEPER. Preverite, da 
 noben varnostni pas ni zavit. Pomembno se je zavedati, da 
 otrok pod nobenim pogojem ne sme upravljati z 
 varnostnimi pasovi ali jih priklapljati.
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Udobje in varnost za otroka:
• Podlaga iz goste pene.
• Vgrajeni 3-točkovni pasovi, ki zagotavljajo več pritrdilne 
 površine in bolje porazdelijo breme v primeru nesreče.
• Zračenje ohišja za lažje prezračevanje. Vključuje 
 protivetrno membrano, ki pozimi preprečuje, da je otroku 
 hladno in poleti omogoča zračnost.
• Material absorbira udarce na celotni površini v stiku z 
 otrokom.
• Samodejno nagibanje naslonjala.

Udobje za starše:
• Zaklopke Pro-Fix so združljive z vsemi okvirji CONCORD
• Ročaj za prenašanje.
• Odstranljive prevleke.

V oblikovanju vašega varnostnega sedeža CONCORD 
SLEEPER smo upoštevali zadnje novosti med napredki na 
področju varnosti in ga testirali z v izredno hudih pogojih. 

Nudi vam naslednje:

Namestitev v vozilu:
• Sistem zaklopk je vgrajen v ohišju. Izboljšajo enostavnost 
 namestitve glede na neodvisne zaponke.
• Okrepljena struktura satovja, ki poveča odpornost vsega 
 združenega za premagovanje najzahtevnejših varnostnih 
 testov.
• Varovalo pred nepravilno namestitvijo preprečuje 
 nastavitev posteljice CONCORD SLEEPER v avtomobilu, 
 ko je naslonjalo nagnjeno nazaj.
• Dvignjene zaklopke preprečujejo vrtenje posteljice med 
 trkom.

_ POBLIŽE SPOZNAJMO VARNOSTNI 
 SEDEŽ CONCORD SLEEPER

• Shranite priročnik z navodili za kasnejšo uporabo. 
 Vedno ga imejte v razdelku, ki se nahaja na dnu.
• Preverite, da so kosi prtljage in katerikoli drugi predmeti 
 v notranjosti avtomobila, ki bi v primeru nesreče lahko 
 povzročili poškodbe, primerno pritrjeni ali zavarovani.
• Varnostni sedež CONCORD SLEEPER mora biti ustrezno 
 pritrjen z varnostnimi pasovi tudi kadar ni v uporabi, da ne 
 bi v primeru trčenja odletel s svojega mesta in poškodoval 
 potnikov v avtomobilu.
• Ne pozabite, da sedeža CONCORD SLEEPER ne smete 
 uporabljati v avtomobilih, opremljenih s prednjo zračno 
 varnostno blazino, razen če jo je možno izklopiti ali 
 dezaktivirati. O tem povprašajte izdelovalca ali prodajalca 
 vašega avtomobila.

_ PRIPOROČILO



Sprememba položaja ročaja
Ročaj za prenašanje (01) ima na voljo 2 položaja, vsak od 
njih ima posebno funkcijo:

Položaj 1: zaprta streha.

Položaj 2: položaj za prenašanje. Poleg uporabe v avtomobilu 
je položaj primeren tudi za nameščanje in odstranjevanje 
posteljice z okvirja CONCORD in za prenašanje.

Če želite spremeniti položaj, pritisnite na dvojno varovalo 
in vzvod (02) na ročaju nato zavrtite ročaj (01) na želeni 
položaj.
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Naklon naslonjala
Naslonjalo (14) pri novi posteljici CONCORD SLEEPER je 
mogoče samodejno nastaviti z regulacijskim nastavkom (16). 
Nastavimo lahko dva položaja:

Položaj 1 - AVTO: naslonjalo je vedno v nižjem položaju, 
otrok bo med potovanjem vedno v ležečem položaju.

Položaj 2 - SPREHOD: naslonjalo se lahko nagne do 20º, ko 
je nameščen v vozičku CONCORD ali zunaj avtomobila.

Zračni kanali
Aktivira se z gumbom (09), ki se nahaja na spodnjem delu 
pod glavo. Na voljo sta dva dodatna kanala za toplejše letne 
čase.

_ PREDHODNE NASTAVITVE
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CONCORD SLEEPER v ležečem položaju moramo vgraditi 
prečno na zadnje sedeže. Najprej preberite odstavek 
«Izbira mesta vgradnje varnostnega sedeža» in se šele nato 
odločite, na katere sedeže ga boste vg.

S pravilno izbiro mesta, kjer se bo nahajal varnostni sedež 
znotraj avtomobila, se lahko zmanjša tveganje za poškodbe 
vašega otroka v primeru nesreče.

Varnostno posteljico morate namestiti na zadnjih sedežih v 
prečnem položaju. Sedež CONCORD SLEEPER zasede dve 
mesti, tako lahko izberete en stranski sedež in sredinskega, 
tako da ob strani lahko potuje en odrasel, ali pa ga 
namestite popolnoma na sredino. Če ste se odločili, da ga 
boste namestili na sredino, namestite CONCORD SLEEPER 
na tak način, da je glava čim bolj odmaknjena od vrat.

Če niste spustili naslonjala v raztegnjen položaj, vam 
varovalo za napačno namestitev (13), ne bo omogočilo vpeti 
pasu v zaponko.

_ VGRADNJA SEDEŽA V AVTOMOBIL_ IZBIRA MESTA, KAMOR NAMESTITE VARNOSTNI SEDEŽ
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Odpnite zaponko (05) in najprej sprostite varovalo tako, da 
obrnete rdeč vzvod.

Vstavite pas med pritrdilno ploščico in košaro ter zapnite 
zaponko (05).

Medtem ko zategujete pas, pritiskajte na košaro. Da bi odstranili košaro CONCORD SLEEPER iz vozila, sledite 
korakom v obratnem vrstnem redu, sprostite varovalo tako, 
da obrnete rdeč vzvod, odprite zaklopni del iz aluminija in 
odstranite pas.



Odprite zaponko.

Sprostite pasovje tako, da povlečete ramenske trakove in 
istočasno pritiskate na natezni gumb (10).

Pritrdite jermen, tako da potegnete pritrdilni pas, medtem ko 
držite gumb za napetost.

Vtaknite jih v osrednji zatikač in pritiskajte dokler ne klikne. Zategnite ramenske trakove in potegnite zatezni trak._ NAMESTITEV DOJENČKA NA VARNOSTNI SEDEŽ
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• Odpnite zaponko na varnostnem pasu in jo potegnite proti 
 reži prevleke podlago.
• Iz prevleke vzemite naslonjalo in potegnite ramenske 
 pasove skozi reže.
• Potegnite podlago in snemite odprto prevleko skozi 
 osrednji del.

Perite ročno, temperatura vode naj ne bo nikoli višja od 30ºC.

Pri ponovnem nameščanju oblazinjenih delov sledite istim 
navodilom, le v obratni smeri.

CONCORD SLEEPER lahko zasidramo na katerokoli 
CONCORDjevo ogrodje, ki je opremljeno s sistemom 
PRO-FIX.

Če želite pritrditi varnostni sedež na ogrodje, vtaknite 
priključke v vdolbine na ogrodju in pritiskajte, dokler ne 
kliknejo.

Če želite svoj CONCORD SLEEPER sneti z ogrodja, pritisnite 
na gumb (03) na ročaju (01) in izvlecite sedež v smeri 
navzgor.

_ UPORABA POSTELJICE CONCORD SLEEPER V VOZIČKU
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Oblazinjenih delov ne puščajte dolgo časa na soncu. Kadar 
sedeža ne uporabljate, ga pokrijte ali shranite v prtljažniku.

Plastične dele operite z mlačno vodo in blagim pralnim 
sredstvom, nato pa vse dele temeljito osušite. Oblazinjene 
dele lahko snamete in operete. Upoštevajte naslednja 
navodila:

Prevleko lahko odstranite in operete. Sledite naslednjim 
navodilom:
• Odstranite gumo, ki se nahaja pod eno od zaponk za 
 varnostni pas avtomobila in odpnite zaponke na drugih.
• Prav tako odstranite plastične resice, ki se nahajajo ob 
 straneh posteljice.
• Povlecite prevleko okoli vaše posteljice CONCORD 
 SLEEPER.

_ VZDRŽEVANJE



72

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.

_ GARANCIJA
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PL // Aby zapewnić sprawność techniczną i bezpieczeństwo dziecięcego 
fotela samochodowego, także po wymianie części zamiennych i wyposażenia, 
prosimy Państwa przy kolejnych zamówieniach o przekazanie Sprzedawcy 
następujących danych:

TR // Çocuk otomobil koltuğunuzun işlev ve güvenliğinin yedek parça ve 
aksesuarların değiştirilmesinden sonra da sağlanması için, bayiinize siparişinizi 
verirken aşağıdaki bilgileri belirtmenizi rica ederiz:

HE // כדי להבטיח את התפקודיות ואת הבטיחות של מושב הבטיחות לרכב 
לאחר התקנה מחדש של חלקי חילוף ואביזרים, יש להעביר לספק את 

הפרטים הבאים בעת ביצוע ההזמנה:

AR // لضمان أداء وأمان مقعد األمان للسيارة بعد التركيب من جديد لقطع الغيار واللوازم، 
يجب تحول التفاصيل التالية للمزود عند تقديم الطلبية :

RU // Для обеспечения продолжительной работы и 
безопасности детского автомобильного сиденья после 
замены запасных частей и принадлежностей, пожалуйста, 
при размещении заказа предоставьте дилеру информацию, 
приведенную на следующей странице:

Nr serii:
Seri No
מס‘ סידורי
الرقم التسلسلي
Серийный номер

Część zamienna:
Yedek parça
חלף
قطعة الغيار
Запасная часть

Mój sprzedawca:
Bayii
ספק
المزود
Дилер

Mój adres:
Adresim
כתובת
العنوان
Ваш адрес

Nr ECE:
ECE No
ECE ‘מס
ECE رقم
№ ECE
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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


