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Lepo, da ste se odločili za kakovosten izdelek Concord. 
Vsestranskost in varnost tega izdelka vas bosta prepričala. 

Pri uporabi vašega novega otroškega vozička CONCORD QUIX vam želimo 
veliko veselja.
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14 Varovalo

10 Nastavitev 
naklona sedeža

11 
Transportna zapahnitev

13 Mreža za prtljago 

12 Gumb 
TWINLOCK

09 Gumb 
varnostnega zapirala

07 Opora za noge

06 Gumb za 
oporo za noge

02 Senčilo

01 Ročica 
(s klip-držalom)

08 Gumb za 
blokiranje sprednjih koles

04 Pritrditev senčila

03 Vodila za 
varnostni pas 

05 Zaponka za pas

_ PREGLED  
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• Uporabljati je dovoljeno samo nadomestne dele, ki jih dostavi ali priporoča 
podjetje CONCORD.

• Če pride do poškodb na vozičku CONCORD QUIX zaradi preobremenitve, 
napačne uporabe ali uporabe drugih dodatkov, garancija preneha veljati.

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

• Vozička CONCORD QUIX po možnosti ne izpostavljajte ekstremnim 
temperaturam.

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

_ 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.
 

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.
• Ta voziček je dovoljeno uporabljati samo za enega otroka.
• CONCORD QUIX ni otroški sedež! Otroke prevažajte samo v preverjenih in 

dovoljenih otroških sedežih.
• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
• Otroku ne dovolite, da se igra z vozičkom.
• Vedno uporabite sistem za pripenjanje.
• Mednožni pas vedno uporabljajte v povezavi z medeničnim pasom.
• 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.
• Na klip-držala na ročaju (01) lahko obesite največ 1 kg.
• Največja dovoljena teža košare ne sme presegati teže, določene na košari 

(2 kg).
• Pri vožnji po stopnicah in strmih klancih je treba otroka vzeti iz vozička 

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

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

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

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. 

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

_ CONCORD ORIGINALNA OPREMA
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Pred zlaganjem otroškega vozička CONCORD QUIX iz mreže za prtljago (13) 
in s sedeža odstranite vse predmete. 

Zravnajte naslonjalo (glejte NASTAVITEV 
NAKLONA SEDEŽA), 

zložite sprednji del 
senčila in senčilo 
potisnite nazaj.
 

Zgornji in istočasno 
spodnji gumb 
TWINLOCK (12) 
potisnite navzgor in oba 
ročaja (01) otroškega 
vozička CONCORD 
QUIX potisnite naprej in 
navzdol. 

Sedaj popolnoma zložite otroški 
voziček CONCORD QUIX tako, da 
se transportna zapahnitev (11) slišno 
zaskoči.

_ ZLAGANJE OTROŠKEGA VOZIČKA CONCORD QUIX

POZOR!
• Otroškega vozička CONCORD QUIX ne zlagajte, ko otrok še sedi v njem.Pri razstavljanju otroški voziček CONCORD QUIX postavite na ravno površino. 

Najprej odpnite 
transportno varovalo, tako 
da ogrodje stisnete skupaj 
in vzvod transportne 
zapahnitve (11) potisnete 
navzven. 

Sedaj oba ročaja (01) povlecite nazaj in 
popolnoma razstavite otroški voziček 
CONCORD QUIX. 

Spodnji gumb 
TWINLOCK (12) 
potisnite toliko navzdol, 
da se pritrdišča slišno 
zaskočijo.

POZOR!
• Pred vsako uporabo otroškega vozička CONCORD QUIX se prepričajte, 

da so vsi mehanizmi za pritrjevanje in zaklopi v pravilnem položaju in zaprti.
• Ko otrok sedi ali leži v otroškem vozičku CONCORD QUIX, vedno 

uporabite varnostne pasove (glejte UPORABA SISTEMA VARNOSTNIH 
PASOV).

_ RAZSTAVLJANJE OTROŠKEGA VOZIČKA 
 CONCORD QUIX
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Ramenski pas

Sredinski pas

Trebušni pas

_ UPORABA SISTEMA VARNOSTNIH PASOV

Sredinski pas z zaponko za pas položite med 
otrokove noge. Nato adapter z ramenskima in 
trebušnim pasom zapnite v za to predvidene 
nastavke na zaponki za pas tako, da se slišno 
zapnejo. 

Odprite zaponko za pas in pasove umaknite vstran in navzdol. 
Otroka posedite globoko v sedežno površino.

Za odpenjanje sistema pasov pritisnite gumb 
na sredini zaponke za pas in odpnite adapter s 
pasovi.

Pazite na to, da je vaš otrok med potjo vedno pripet.

Preverite, da so plastična sidra na koncu pasov popolnoma vstavljena v 
zanke (03) in da niso zasuknjena. Pravilno namestitev preverite tako, da rahlo 
povlečete ramenska pasova.

Pazite na to, da pasovi niso zasukani.

Na hrbtni zaponke za pas je otroška 
varovalka. 
Z obračanjem jo lahko aktivirate in 
deaktivirate. Aktivirana otroška varovalka 
blokira mehanizem za odpiranje zapoke za 
pas.

OPOZORILO!
• Ramenske pasove in trebušni pas uporabljajte vedno skupaj s sredinskim 

pasom.

Pasove nastavite tako, da so napeti in se 
tesno prilegajo otroku. 
Dolžino pasov uravnavate s premikanjem 
zaponk na pasovih navzgor oz. navzdol. 

Redno prilagajajte višino ramenskih 
pasov, tako da pasove izvlečete iz zank 
na naslonjalu za hrbet (03) in jih prilagodite 
velikosti otroka in napeljete nazaj v zanke 
(03). 
Dolžina levega in desnega ramenskega 
pasu mora biti vedno enaka.
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Za aktiviranje varnostnega zapirala otroškega vozička 
CONCORD QUIX gumb (09) na desnem ročaju (01) 
potisnite navzdol.

Za sprostitev ročne zavore pritisnite gumb za 
odpenjanje in upravljalni gumb (09) na desni ročici (01) 
potisnite navzgor.

Če želite fiksirati sprednja kolesa vozička 
CONCORD QUIX v ravni smeri, jih usmerite 
nazaj in potisnite ročico (08) za fiksiranje 
sprednjih koles navzdol.

Za sprostitev blokade sprednjih koles 
premaknite ročico (08) za fiksiranje 
sprednjih koles navzgor.

_ UPORABA VARNOSTNEGA ZAPIRALA

_ BLOKIRANJE SPREDNJIH KOLES

Naklon naslonjala za hrbet lahko brezstopenjsko nastavljate s pomočjo 
pasov za nastavitev (10) na hrbtni strani otroškega vozička CONCORD QUIX. 

Z zategovanjem 
zgornjega pasa 
manjšate naklon 
naslonjal. 

Z zategovanjem 
spodnjega pasa večate 
naklon naslonjala.

Naslon za noge (07) lahko fiksirate v različnih položajih. 

Za sprostitev blokade istočasno pritisnite 
sprostitvena gumba (06) na levi in desni notranji 
strani zgiba naslona za noge. 
Nato naslon za noge (07) prestavite na želeni 
položaj in izpustite sprostitvena gumba (06).

_ NASTAVITEV NAKLONA SEDEŽA

_ NASTAVITEV OPORE ZA NOGE
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Varovalo (14) vozička CONCORD QUIX se zaskoči v 
predviden nastavek na okvirju sedeža. Varovalo lahko 
odprete na obeh straneh ali samo na eni strani.
Pri tem pritisnite ustrezne sprostitvene gumbe na levi 
in desni strani varovala.

Voziček CONCORD QUIX je opremljen z integrirano 
zaščito pred vetrom. Za uporabo zaščite pred vetrom 
odprite zadrgo na varovalu (14) in napnite zaščito 
pred vetrom prek opore za noge.

_ UPORABA VAROVALA

Senčilo lahko brezstopenjsko nastavljate in 
fiksirate v več položajih. 

Dežno zaščito lahko hranite v mreži za prtljago. 
Dežno zaščito pred uporabo popolnoma razvijte. 
Od zgoraj jo povlecite čez otroški voziček 
CONCORD QUIX.
Dežno zaščito z ježki pritrdite na ogrodje 
otroškega vozikčka CONCORD QUIX.
Dežno pokrivalo je treba pravilno napeti in 
zagotoviti zadostno kroženje zraka za vašega 
otroka.

Preden dežno zaščito zložite in pospravite v 
mrežo za prtljago, jo popolnoma posušite!

_ UPORABA SENČILA _ UPORABA DEŽNE ZAŠČITE

Prevleke ne izpostavljajte soncu dlje časa.
Za čiščenje plastičnih delov uporabite blag detergent in mlačno vodo, potem 
pa vse sestavne dele dodobra posušite.

Redno preverjajte zavore, varnostne pasove in pritrditve, ki so se morda 
obrabile.

Prevleko lahko odstranite in operete.
Posamezni deli prevleke otroškega sedeža CONCORD QUIX so med seboj 
povezani z ježki in pritiskači ter pritrjeni na ogrodje. Prevleko snamete tako, 
da odpnete vse te povezave. Prevleko najprej snemite s sedeža in nato z 
naslonjala za hrbet.
Prevleko namestite v obratnem vrstnem redu. Pasove napeljite skozi za to 
predvidene odprtine na prevleki. Pazite na to, da so vsa pritrdila in povezave 
v pravilnem položaju in varno zaprta. 

_ VZDRŽEVANJE

• Če je prevleka izpostavljena vlagi, zlasti 
pri pranju, se lahko rahlo obarva.

• Ne uporabljajte topil!

Če želite senčilo (02) sneti, 
sprostite vse povezave s 
prevleko vozička CONCORD 
QUIX. Nato povlecite 
pritrditev senčila (04) navzven 
s cevastega okvirja.

Za pritrditev senčila (02) na CONCORD QUIX, pripnite 
pritrditev senčila (04) od zunaj na cevasti okvir. 
Nato povežite senčilo s preostalo prevleko vozička 
CONCORD QUIX. Prepričajte se, da so vsi zapahi 
zaprti.
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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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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


