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_ HVALA! 

Veseli nas, da ste izbrali kakovosten Concord izdelek. Prepričala vas bo 
njegova vsestranska in varna uporaba. Prepričani smo, da bo vaš malček 
užival med uporabo novega stola CONCORD SPIN. 

Stol CONCORD SPIN je primeren za otroke med 6 in 36 meseci. 

_ POMEMBNO!

SHRANITE ZA KASNEJŠO 
UPORABO! 
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_ POMNITE

POMEMBNO! 
• Pred uporabo stola CONCORD SPIN natančno preberite navodila za 
 uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Neupoštevanje navodil za 
 uporabo navedenih v tej knjižici lahko ogrozi varnost otroka. 

OPOZORILO! 
• Stol CONCORD SPIN je primeren za otroke, ki že samostojno sedijo. 
• Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora. 
• Drugim otrokom ne dovolite, da se brez nadzora igrajo v bližini stola 
 CONCORD SPIN. 
• Stol CONCORD SPIN postavite na trdno, ravno in suho površino. 
• Stola CONCORD SPIN nikoli ne dvigujte za pladenj. 
• Stola CONCORD SPIN ne uporabljajte, če je kakšen del zlomljen, 
 strgan ali manjka. 
• Med uporabo stola CONCORD SPIN otroka vedno pripnite 
 z varnostnimi pasovi in namestite pladenj. 
• Prepričajte se, da so vsi pasovi varno pritrjeni in pravilno prilagojeni. 
• Stola CONCORD SPIN ne uporabljajte, če kakšen sestavni del ni 
 pravilno pritrjen ali ni pravilno zaskočil.
• Vedno uporabljajte le originalne nadomestne dele oz. dodatke. 
• Zavedajte se nevarnosti, ki jo predstavljajo ogenj in ostali izvori vročine/ 
 toplote (npr. električni grelniki, plinski grelci, radiatorji,...) v bližini stola 
 CONCORD SPIN. 
• Plastično ovojno embalažo takoj zavrzite, saj predstavlja resno 
 nevarnost davljenja oz. zadušitve otrok. 

_ PREGLED
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01 Hrbtni naslon

05 
Opora za noge

06 
Zapah

04 Varnostni 
pasovi

03 Pladenj02 Gumb stop
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_ ODPIRANJE STOLA CONCORD SPIN

Stol CONCORD SPIN odprete tako, 
da potisnete navzven oporo za noge 
(glej poglavje UPORABA OPORE 
ZA NOGE). Transportno varovalo 
sprostite s pritiskom zapaha in 
istočasnim potegom vzvoda na dnu 
sedeža. 
Pri tem naj vzvod ostane povišan; 
povlecite hrbtni naslon (01) navzgor 
vse dokler stol CONCORD SPIN 
ni popolnoma razstavljen ter da 
se jasno zasliši zaskok v pravilen 
položaj.

Preverite ali so zapahi na levi in desni strani osrednjega zgiba pravilno 
zaskočili ter ali so poravnani na isti višini.
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OPOZORILO! 
• Kadar pladenj ni nameščen, morate otroka v stolu CONCORD SPIN 
 vedno pripeti z vsemi varnostnimi pasovi. 

Transportno varovalo sprostite s hkratnim 
pritiskom zapaha in potegom vzvoda na 
dnu sedeža. Hrbtni naslon (01) potisnite 
naprej toliko, da je stol CONCORD SPIN 
povsem zložen in da se razločno zasliši 
tlesk v položaj. 
Zložite še oporo za noge (05) (glej poglavje 
UPORABA OPORE ZA NOGE). 

_ ZLAGANJE CONCORD SPIN

Preden boste sestavili stol CONCORD 
SPIN odstranite prevleko (glej poglavje 
UPORABA PREVLEKE) in pladenj (03), ki 
ga shranite ob/ na hrbtni naslon (01) 
(glej poglavje UPORABA PLADNJA). 
Zložite tudi oporo za noge (glejte poglavje 
UPORABA OPORE ZA NOGE). 
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_ UPORABA OPORE ZA NOGE

Oporo za noge (05) povlecite kolikor se da 
proti desni in jo potisnite navzdol dokler se 
premika proti levi in je dobro zapahnjena.

Oporo za noge lahko zložite nazaj tako, da 
jo pomaknete kolikor se le da na desno. 
Oporo zložite navzgor dokler se premika na 
levo stran- mora biti dobro zapapahnjena. 

_ PRILAGAJANJE VIŠINE SEDEŽNEGA DELA 
 STOLA CONCORD SPIN

Stol CONCORD SPIN lahko nastavite na štiri različne višine. 
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Opora za noge je pod sedežnim delom stola CONCORD SPIN. 

Višino stola CONCORD SPIN spustite tako, da na obeh straneh 
noge stola pritisnete zapah (06) in zgornji del noge potisnete navzdol. 
Prepričajte se, da je na prednji in zadnji strani nog stola vidnih enako 
število lukenj, saj bo le tako sedež raven. 

Sedežni del stola CONCORD SPIN 
enostavno povišate tako, da z nogo stopite 
na prečko noge stola, na obeh straneh nog 
stola pritisnete zapah (06) in zgornji del nog 
povlecete navzgor. Prepričajte se, da je 
na prednji in zadnji strani nog stola vidnih 
enako število lukenj, saj bo le tako sedež 
raven. 
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Potisnite mizico na notranji strani naslonjala na za to predvidena vodila in 
jo potisnite ob naslonjalo, da bo slišno in občutno zaskočila.

_ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Ogrodje stola CONCORD SPIN očistite z vlažno krpo. 

• Tkanina prevleke lahko med uporabo 
 nekoliko obledi, še posebej kadar 
 pride v stik z vlago oz. med pranjem. 
• Ne uporabljajte topil! 

Kadar boste pladenj želeli odstraniti, na 
obeh straneh pladnja (02) pritisnite gumba 
stop in pladenj povlecite naprej oz. iz 
zapaha. 

_ UPORABA PLADNJA

Mizica (03) je spravljena v naslonjalu stolčka CONCORD SPIN.
Izvlecite mizico nazaj iz naslonjala. Nato mizico potisnite od spredaj na 
pritrdilne točke, da bo slišno zaskočila.
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OPOZORILO! 
• Stola CONCORD SPIN nikoli ne dvigujte za pladenj. 



Prepričajte se, da je otrok med uporabo vedno pripet z vsemi varnostnimi 
pasovi. 

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 uporabite tako trebušni kot osrednji pas. 
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_ UPORABA VARNOSTNIH PASOV

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. 

trebušni pas
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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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_ UPORABA PREVLEKE

Pred uporabo prevleke je treba 
naslon za noge (05) razklopiti (glejte 
UPORABA NASLONA ZA NOGE).

Odpnite zaponko (04), na stol 
CONCORD SPIN namestite prevleko 
in skozi reže na prevleki napeljite 
varnostne pasove. 

Zaprite sprijemalne trakove in 
pritiskače na predelu hrbta.



_ ORIGINALNI NADOMESTNI DELI CONCORD/
 DODATKI

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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