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_ NAJLEPŠA HVALA!

Lepo, da ste se odločili za kakovosten proizvod Concord. Prepričali se 
boste lahko o mnogostranskosti in varnosti tega proizvoda. Želimo vam 
veliko veselja pri uporabi vaše nove zložljive torbe za nošenje otroka 
CONCORD SCOUT.



_ PREGLED
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04 Adapterji ProFix sistema

01 Pripenjalni pas

03 Gumb za odpetje

02 Streha

05 Zgornji del področja nog

POMEMBNO
• Navodila shranite kot napotek za v prihodnje.
 Če tukaj navedenih napotkov ne upoštevate, to lahko ogroža varnost 
 vašega otroka.

OPOZORILO
• OPOZORILO! Ta izdelek je primeren le za enega otroka, ki še ne zna 

samostojno sedeti.
• Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega.
• OPOZORILO! Ne dovolite drugim otrokom, da se brez nadzora igrajo v 

bližini nosilne košare.
• OPOZORILO! Tega izdelka nikoli ne uporabljati na stojalu.
• Pred uporabo zmeraj preverite, ali so vsi zapahi zapeti
• OPOZORILO! Ne dodajajte dodatne blazine. 
• OPOZORILO! Uporabljajte le na trdnih, vodoravnih in suhih površinah.
• OPOZORILO! Nosilne košare ne uporabljajte, če je katerikoli del 

polomljen, raztrgan ali če manjka.
• Uporabljajte samo originalni pribor podjetja Concord.
• Upoštevajte tveganja, ki izhajajo iz odprtih virov ognja in drugih virov 
 vročine, kot so električni grelniki, plinski plameni itd., če se ti nahajajo v 
 neposredni bližini zložljive torbe za nošenje otroka CONCORD SCOUT.
• Nosilne pasove, pritrdilne pasove in dno zložljive torbe CONCORD 
 SCOUT redno preverjajte glede poškodb in pojavov obrabe.
• Plastično embalažo odstranite takoj. Lahko bi bila življenjsko nevarna 
 za otroke.
• Ta izdelek je primeren za enega otroka, ki ne more še samostojno 
 sedeti, se obrniti in opreti na svoje roke in kolena. 
 Največja teža otroka: 9 kg.
• OPOZORILO! Ne puščajte gibljivih ročajev za prenašanje v notranjosti 

nosilne košare.
• Preverite, da je otrokova glava v višjem položaju kot ostali del telesa. 

_ OPOZORILA
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_ ZLAGANJE TORBE

Streho (02) zložljive torbe CONCORD SCOUT preklopite navzdol. Zaprite 
zgornji del področja nog (05) in nanj položite pasove za prenašanje. 
Pritisnite gumbe za odpetje (03) in centralni zgibni del pomaknite navzdol. 
Cevni okvir zložljive torbe CONCORD SCOUT zložite, da se slišno 
zaskoči. 
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Pripenjalne pasove (01) potegnite ven v smeri navzgor in jih zataknite na 
zato predvidenih točkah na spodnji strani. Adapterje (04) sistema ProFix 
pomaknite navznoter.

_ ODPIRANJE ZLOŽENE TORBE

Zložljivo torbo CONCORD SCOUT 
položite na tla. Adapterje (04) sistema 
ProFix odprite navzven. Pripenjalne 
pasove (01) odpnite tako, da se stranske 
stene v celoti odprejo.
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Pritisnite gumbe za odpetje (03) na centralnem zgibnem delu. Cevni 
okvir zložljive torbe CONCORD SCOUT razmaknite na zgornjem robu 
in centralni zgibni del potegnite navzgor, dokler se slišno ne zaskoči na 
obeh straneh.
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_ ODPIRANJE PODROČJA ZA NOGE

Da odprete področje za noge pri zložljivi torbi CONCORD SCOUT, 
odpnite pritrdilne nastavke na adapterjih strehe. Zadrgo področja za noge 
potegnite navzgor do želenega položaja in zgornji del področja za noge 
(05) preklopite. Za odstranitev zgornjega dela področja za noge morate 
zadrgo odpreti do konca.

_ UPORABA VETROBRANA

Za postavitev vetrobrana zložljive torbe 
CONCORD SCOUT odpnite pritisne gumbe 
na zgornji strani področja za noge (05). 
Potem vetrobran potisnite v smeri področja 
glave in ga tam pritrdite z za to predvidenimi 
pritisnimi gumbi.

_ UPORABA STREHE

Streho (02) zložljive torbe CONCORD SCOUT lahko odprete ter 
preklopite navzdol ali pa jo v celoti odstranite. Za odstranitev strehe 
odprite zadrgo med streho in zložljivo torbo. Adapterje strehe potem 
potegnite navzven in s tem s cevnega okvirja.
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Za montažo strehe (02) zložljive torbe CONCORD SCOUT nosilne pasove 
položite na področje nog. Adapterje strehe nataknite na cevni okvir poleg 
centralnega zgibnega dela in potem streho s pomočjo zadrge povežite z 
zložljivo torbo.
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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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_ PRITRDITEV NA VOZIČKU CONCORD

Za pritrditev zložljive torbe CONCORD SCOUT na podvozju vozička 
torbo usmerite tako, da glava otroka kaže v smeri naprej (v smeri vožnje). 
Adapterje (04) vstavite v zato predvidene sprejemne nastavke podvozja 
tako, da se slišno zaskočijo. 

Za sprostitev zložljive torbe iz pritrditve gumbe 
za odpetje za adapterje (04) potegnite navzgor 
in zložljivo torbo CONCORD SCOUT potegnite 
navzgor in s tem s podvozja.

OPOZORILO
• Pred uporabo zmeraj 
 preverite, ali so vsi zapahi 
 zapeti
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_ ORIGINALNA DODATNA OPREMA CONCORD

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

_ INFORMACIJE O ČIŠČENJU

Da z zložljive torbe za nošenje otroka CONCORD SCOUT odstranite 
manjšo umazanijo, zadostuje, da jo očistite z mehko krtačo ali vlažno 
krpo. 



• CONCORD AVENUE

• CONCORD FUSION

• CONCORD WANDERER

• CONCORD CAMINO

• CONCORD NEO
• CONCORD SOUL

• CONCORD NEO
• CONCORD WANDERER

• CONCORD CAMINO
• CONCORD AVENUE_ GR // ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ BUGGY

_ H // ALKALMAS SPORT BABAKOCSI VÁZ

_ CZ // VHODNÉ PODVOZKY BUGGY

_ SLO // PRIMERNA PODVOZJA OTROŠKEGA
   VOZIČKA

_ SK // VHODNÉ PODVOZKY BUGGY

_ PL // DOSTOSOWANA RAMA WÓZKA

_ TR // UYGUN BUGGY KAROSERLERİ

// שלדות מתאימות של טיולונים  HE  _

// هياكل عربات األطفال المالئمة  AR  _

_ RU // СОВМЕСТИМАЯ РАМА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ
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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




