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child‘s weight 0 - 18 kg

approx. age 0 - 4 years

ECE groups 0+ and I

ISOFIX groups D and A
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• Zaradi zmanjšanja tveganja poškodb v primeru nesreče zavarujte 
prtljago in druge predmete v vozilu. 

• Navodila za uporabo otroškega avtosedeža morate imeti vedno s 
seboj. 

• Uporaba dodatne opreme in drugih delov ni dovoljena, posledica 
uporabe je prenehanje garancije in pravice do odškodnine. Izjema je 
samo originalna oprema proizvajalca CONCORD. 

• Otroški avtosedeži se morajo vedno uporabljati z originalnimi 
prevlekami. 

• Zaradi zelo dolge dobe uporabe otroškega varnostnega sedeža je 
povsem normalno, da se prevleka sedeža in drugi uporabni deli 
sedeža po določenemu času uporabe različno obrabijo in jih morate 
zato zamenjati. Zato vam ne moremo dati več kot 6-mesečne 
pavšalne garancije za trpežnost materialov. 

• Za dokup se obrnite na vašo specializirano otroško trgovino, na 
specializirane oddelke v blagovnicah, na trgovine z avtomobilsko 
opremo ali na trgovine s kataloško prodajo. Tam boste dobili tudi 
celoten program z opremo za otroške avtosedeže CONCORD. 

• Otroški sedež CONCORD ULTIMAX je bil preverjen pri simuliranem 
čelnem trčenju s hitrostjo trčenja 50 km/h ob fiksno oviro. To ustreza 
mednarodnemu testnemu standardu ECE R 44 04, kateremu morajo 
ustrezati vsi preskušeni otroški varnostni sedeži. Pri pravilni uporabi 
in upoštevanju navodil za vgradnjo in uporabo bi morale vgradne 
priprave pri otrocih, starfih do 4 leta oz. težkih do 18 kg, v primeru 
nesreče, glede na vrsto in stopnjo nesreče, zmanjšati ali preprečiti 
poškodbe. 

• Uporaba otroških varnostnih sedežev ne nadomešča odgovornega in 
previdnega vedenja v cestnem prometu.

_ POMEMBNI NAPOTKI

POZOR!
Pri prevažanju otrok v vozilu morate upoštevati navodila v priročniku z 
navodili za uporabo posameznega vozila. Predvsem je treba upoštevati 
tudi napotke za uporabo otroških sedežev v povezavi z zračno blazino. 

OPOZORILO!
• Otroci imajo včasih v hlačnih žepih ali žepih jopičev kakšen predmet 

(npr. igračo) ali pa imajo trde dele na oblačilih (npr. pasna zaponka). 
Poskrbite za to, da te dele ne zapnete med otroka in varnostni pas, saj 
lahko v primeru nesreče povzročijo nepotrebne poškodbe.  
Ta nevarnost preti tudi odraslim! 

• Seveda pa so otroci običajno zelo živahni. Zato otrokom pojasnite, 
kako pomembno je, da so dobro zavarovani. Tako bo otrok razumel, da 
ne sme prestavljati varnostnega pasu in odpenjati priponke. 

• Varnost vašega otroka je optimalno zagotovljena samo, če je sedež 
nameščen v skladu s predpisi in če varnostne naprave uporabljate v 
skladu s predpisi. 

• Vsi pasovi sistema morajo biti napeti in ne smejo biti zasukani, zaščititi 
jih morate pred poškodbami. 

• Dele varnostnega sedeža, ki niso prevlečeni s tkanino, zaščitite pred 
direktno sončno svetlobo, da se otrok ne bo opekel. 

• Pazite na to, da z gibljivimi deli v notranjosti vozila ali z vrati ne 
poškodujete ali stisnete hrbtnega naslona. 

• Ne spreminjajte otroškega varnostnega sedeža, saj s tem ogrožate.  
varnost vašega otroka. 

• Po nesreči otroški varnostni sedež zamenjajte ali ga skupaj s 
poročilom o nesreči pošljite v pregled proizvajalcu.

• Tudi sovoznika seznanite s tem, kako v primeru nesreče otroka vzame 
iz sedeža. 

• Medenični del varnostnega pasu morate namestiti čimnižje, da je 
medenica v pravilnem položaju. 

• Otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati na sedežih z 
aktivnimi čelnimi zračnimi blazinami. (življenjska nevarnost)! 

• Otroka v sedežu nikoli ne pustite brez nadzora, ne glede na to, ali je 
vaš otrok v  sedežu zavarovan ali ne. 
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_ PREGLED _ SPLOŠNI NAPOTKI

_ VOZILA, PRIMERNA ZA ISOFIX SEDEŽE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Naslonjalo za glavo
Zaponka pasu
Nastavitev centralnega pasu
Centralni varnostni pas
Upravljalni gumb za prilagajanje naklona
Odpenjanje zapaha lupine sedeža (z dvojnim gumbom)
Varnostni prikaz zapaha lupine sedeža
Upravljalni gumb sistema ISOFIX 
Upravljalni gumb za oporno nogo
Oporna noga
sprednji zapah lupine sedeža
zadnji zapah lupine sedeža
Gumbi za odpenjanje sistema ISOFIX (levo in desno)
Varnostni prikaz sistema ISOFIX (levo in desno)
ISOFIX-adapter

• To je ISOFIX otroški hrbtni naslon. Dovoljenje za uporabo je pridobljeno v 
skladu s Predpisi ECE 44, serija sprememb 04 za splošno uporabo v vozilih z 
ISOFIX pritrdilnimi sistemi. 

• Uporabljate ga lahko v vozilih s sedeži, odobrenimi kot ISOFIX sedeži (glejte 
podatke v Navodilih za uporabo vozila) v skladu s kategorijo otroških hrbtnih 
naslonov in pritrdil.

• Ta otroški hrbtni naslon ustreza velikostnemu razredu: do 18 kg  
in v ISOFIX velikostnemu razredu: D in A

• Če kakorkoli dvomite, lahko vprašate pri proizvajalcu hrbtnega naslona ali v 
trgovini.

Sistem CONCORD ULTIMAX s sistemom ISOFIX je dovoljen za „pol-univerzalno“ 
uporabo in je primeren za montažo na sedeže določenih vozil. 

V dodatni brošuri „CAR FITTING LIST“ je seznam vseh vozil in avtomobilskih 
sedežev, testiranih za uporabo sedeža CONCORD ULTIMAX s sistemom ISOFIX 
skupaj z oporno nogo.
Če vašega vozila na tem seznamu ni, pred nakupom preizkusite, ali lahko sedež 
CONCORD ULTIMAX pravilno namestite v vaše vozilo/na želeni avtomobilski 
sedež! 
Pri tem upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca vozila, navodila za 
namestitev in varnostna navodila v teh navodilih za uporabo.

Redno aktualiziran seznam se nahaja na naslovu www.concord.de.

_ UPORABA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA CONCORD ULTIMAX

Odločili ste se za varnost vašega otroka z našim sedežem CONCORD ULTIMAX. 
Pri izdelavi tega izdelka izvajali strogo kontrolo kakovosti. Njegove optimalne 
varnostne lastnosti so lahko učinkovite samo, če sedež uporabljate v skladu s 
predpisi. 
Zato pazite na to, da upoštevate navodila za nameščanje in uporabo sedeža. 
CONCORD ULTIMAX je primeren za otroke od rojstva do pribl. 4 let oz. do 
18 kg. Uporabljate ga lahko v vozilih s sedeži, odobrenimi kot ISOFIX sedeži 
(glejte podatke v Navodilih za uporabo vozila) v skladu s kategorijo otroških 
hrbtnih naslonov in pritrdil.
Zaradi podatkov iz statistike nesreč priporočamo, da sedež namestite za 
sovoznikovim sedežem. 

Sedež je sestavljen iz 2. delov: iz lupine sedeža (A) in ISOFIX-podstavka (B). 
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_ VGRADNJA SEDEŽA CONCORD ULTIMAX

Obračajte upravljalni gumb sistema ISOFIX (08) na 
sprednji strani CONCORD ULTIMAX ISOFIX-podstavka 

Za lažjo vgradnjo priporočamo, da lupino sedeža (A) CONCORD ULTIMAX snamete 
s podstavka (B) (glejte „ODSTRANJEVANJE LUPINE SEDEŽA“).
Vgradnja in odstranjevanje sedeža CONCORD ULTIMAX se vedno izvaja brez 
otroka.

proti levi toliko časa, da lahko 
popolnoma izvlečete ISOFIX-
adapter (15) na hrbtni strani.

V smer vožnje obrnjen podstavek postavite na z ISOFIX nastavki 
opremljen avtomobilski sedež. 

Otroški avtosedež potisnite naprej na ISOFIX-nastavke tako, da se 
zaklopni mehanizem obeh ISOFIX-adapterjev (15) slišno zaskoči in 
da je varnostna indikacija na obeh straneh podstavka (14) zelena!

Sedaj vstavite starosti vašega otroka primerno lupino sedeža, obrnjeno 
v nasprotni smeri vožnje ali v smer vožnje (glejte „VGRADNJA SEDEŽA V 
NASPROTNI SMERI VOŽNJE (OD ROJSTVA DO 13 KG)“ ali „VGRADNJA SEDEŽA V 
SMERI VOŽNJE  (OD 9 DO 18 KG)“).

_ ODSTRANJEVANJE LUPINE SEDEŽA

Lupino sedeža (A) CONCORD ULTIMAX lahko snamete z ISOFIX-podstavka (B). 
Demontaža lupine sedeža se vedno izvaja brez otroka v njej.

Obrnite upravljalni gumb za prilagajanje 
naklona (05) spredaj na lupini sedeža 
navzgor in lupino sedeža postavite v 
pokončen položaj. 

Gumb za odpenjanje zapaha lupine sedeža (06) se 
nahaja pod lupino sedeža na zgornji strani ISOFIX-
podstavka.

Zgornji del zapaha (06) potisnite navzgor in zapah 
nato potisnite navzdol. 

Lupino sedeža dvignit s podstavka in jo snemite.
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CLICK

Upravljalni gumb (09) potisnite navzven in oporno 
nogo (10) pritiskajte, dokler se trdno ne nasloni na 
tla in varnostni prikaz ne postane ZELEN.

Izpustite gumb (09), da oporna noga zaskoči.

POZOR!
• Sedež morate pred vožnjo pričvrstiti s 

sistemom ISOFIX, preden vanj posedete 
otroka!

• Oba ISOFIX-adapterja (15) se morata 
pravilno zaskočiti in varnostni indikaciji 
(14) na obeh straneh podstavka morata 
biti zeleni.

• Oporna noga (10) se mora zaskočiti in 
mora trdno stati na tleh.

Obračajte upravljalni gumb sistema ISOFIX (08) tako 
dolgo proti desni, da se CONCORD ULTIMAX popolnoma 
ne prilega naslonjalu avtomobilskega sedeža 

POZOR!
• Prepričajte se, da je lupina sedeža na 

obeh pritrdilih pravilno pritrjena in da 
je varnostna indikacija (07) zelena!

• Ko je otrok težji od 8 kg, morate 
tovarniško vgrajeno medenično 
podporo odstraniti

 (glejte „ODSTANJEVANJE MEDENIČNE 
PODPORE“).

_ VGRADNJA LUPINE SEDEŽA V NASPROTNI SMERI VOŽNJE 
 (OD ROJSTVA DO 13 KG)

POZOR! 
Ne uporabljajte na sedežih z 
varnostnih mehom (airbagom). 
Življenjska nevarnost!
Vgradnja lupine sedeža se vedno 
izvaja brez otroka v njej!

Lupino sedeža (A) kot 
prikazano v nasprotni smeri 
vožnje pritrdite na osnovo (B). 
Okvir lupine sedeža najprej 
obesite na zadnja zapaha 
lupine sedeža (12) na ISOFIX-
podstavku.

Nato lupino sedeža nagnite 
tako naprej, da se sprednji 
zapah lupine sedeža (11) 
na ISOFIX-podstavku slišno 
zaskoči in da je varnostna 
indikacija (07) na zgornji strani 
zelena. 
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CLICK

POZOR!
• Prepričajte se, da je lupina sedeža na 

obeh pritrdilih pravilno pritrjena in da je 
varnostna indikacija (07) zelena!

Vgradnja lupine sedeža 
se vedno izvaja brez 
otroka v njej!

Lupino sedeža (A) kot 
prikazano v smeri vožnje 
pritrdite na osnovo (B). 
Okvir lupine sedeža 
najprej obesite na zadnja 
zapaha lupine sedeža (12) 
na ISOFIX-podstavku.

Nato lupino sedeža nagnite tako naprej, da se sprednji zapah lupine sedeža (11) 
na ISOFIX-podstavku slišno zaskoči in da je varnostna indikacija (07) na zgornji 
strani zelena. 

_ VGRADNJA LUPINE SEDEŽA V SMERI VOŽNJE 
 (OD 9 DO 18 KG)

POZOR! 
Vgradnja v smeri vožnje je dovoljena šele od telesne teže 9 kg in brez 
medenične podpore. (glejte „ODSTANJEVANJE MEDENIČNE PODPORE“)

Upravljalni gumb (09) potisnite navzven in oporno 
nogo (10) pritiskajte, dokler se trdno ne nasloni na 
tla in varnostni prikaz ne postane ZELEN.

Izpustite gumb (09), da oporna noga zaskoči.

POZOR!
• Sedež morate pred vožnjo pričvrstiti 

s sistemom ISOFIX, preden vanj 
posedete otroka!

• Oba ISOFIX-adapterja (15) se morata 
pravilno zaskočiti in varnostni 
indikaciji (14) na obeh straneh 
podstavka morata biti zeleni.

• Oporna noga (10) se mora zaskočiti in 
mora trdno stati na tleh.

Pri vozilih s serijskim naslonjalom 
za glavo le tega prestavite ali 
snemite, da boste otroški sedež 
lahko bolje namestili.

Upoštevajte to, da morate 
naslonjalo za glavo ponovno 
namestiti v pravilen položaj, če 
imate za sopotnika tudi odraslo 
osebo.

Obračajte upravljalni gumb sistema ISOFIX (08) tako 
dolgo proti desni, da se CONCORD ULTIMAX popolnoma 
ne prilega naslonjalu avtomobilskega sedeža 
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Povlecite naslonjalo za glavo (01) za zgornji rob navzgor 
in naslonjalo za glavo (01) sedaj prestavite v položaj, ki 
ustreza vašemu otroku.

Ramenski del varnostnega pasu 
mora biti nameščen nekoliko 
nad zgornji rob ramen. Istočasno 
morate ramenski del varnostnega 
pasu namestiti v višino med vratom 
in zunanjim robom ramen.

Povlecite pas za centralno nastavitev (04) in zategnite 
pasove, da so napeti in se tesno prilegajo otroku.

POZOR!
• Pasovi ne smejo biti zaviti.
• Zaponka pasu (02) mora biti pravilno zaprta, pasovi pa se morajo tesno 

prilegati telesu otroka.
• Naslonjalo za glavo/vodilo varnostnega pasu morate po višini prilagoditi višini 

otroka in pritrditi.

POZOR
Pred vsako uporabo sedeža CONCORD ULTIMAX preverite, da je ta res pravilno 
nameščen in da so vsi pasovi napeti oz. da so vsi zaklopni mehanizmi zaskočeni.

Spredaj na lupini sedeža za prevleko se nahaja 
centralni gum za nastavitev (03), ki vpenja centralni 
varnostni past (04). Sprostite centralni gumb za 
nastavitev (03) tako, da pokrov centralnega gumba 
za nastavitev potisnete navzgor in pasove potegnete 
naprej (ne vlecite za oblazinjenje pasu!).

Povlecite naslonjalo za glavo (01) za zgornji 
rob navzgor in naslonjalo za glavo (01) sedaj 
prestavite v najvišji položaj.

Odprite zaklep varnostnega pasu (02) in pasove 
umaknite vstran in naprej. 

Otroka posedite globoko v sedežno površino. 
Ramenski in medenični del varnostnega pasu ter 
sredinski pas položite pred otroka in jih zapnite z 
zaklepom varnostnega pasu. 

Preverite, če se je zaklep varnostnega (02) pasu 
pravilno zapel. Pazite na to, da pasovi niso 
zasukani.

_ ZAVAROVANJE OTROKA V SEDEŽU CONCORD ULTIMAX Sedež CONCORD ULTIMAX morate prilagoditi višini otroka. 
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_ UPORABA PRILAGAJANJA NAKLONA

Obrnite upravljalni gumb za prilagajanje naklona (05) spredaj na lupini sedeža 
navzgor in lupino sedeža postavite v želeni položaj. 

Ko spustite upravljalno ročico (05), se lupina sedeža zaskoči.

_  DEMONTAŽA SEDEŽA CONCORD ULTIMAX

Za lažjo demontažo CONCORD ULTIMAX priporočamo, da najprej snamete lupino 
sedeža (A) (glejte „ODSTRANJEVANJE LUPINE SEDEŽA“).
Vgradnja in odstranjevanje sedeža CONCORD ULTIMAX se vedno izvaja brez 
otroka.

Gumb za odpenjanje (09) potisnite navzven in oporno 
nogo (10) potisnite v najvišji položaj.

Obračajte upravljalni gumb sistema 
ISOFIX (08) na sprednji strani 
CONCORD ULTIMAX ISOFIX-
podstavka proti levi in podstavek 
povlecite naprej. 

Pritisnite gumbe za odpenjanje sistema ISOFIX 
(13) levo in desno na podstavku, tako da se 
adapter ISOFIX (15) sname z nastavkov in da 
podstavek skoči naprej in navzven. 

CONCORD ULTIMAX snemite z avtomobilskega 
sedeža.

Obračajte upravljalni gumb sistema ISOFIX (08) toliko 
časa proti desni, da se ISOFIX-adapter (15) popolnoma 
odmakne.
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Preverite, ali so vse zadrge zapete in ali so vsa pritrdila pravilno pritrjena.

Ko je otrok težji od 8 kg, morate tovarniško 
vgrajeno medenično podporo odstraniti. 
Ta se nahaja v žepu pod sedežno površino, 
na hrbtni strani sedežne prevleke.

_ NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Majno umazanijo lahko odstranite z vlažno krpo. 
Prevleko lahko tudi snamete in operete pri  30°C. Iz prevleke naslonjala za glavo 
pred pranjem snemite oblazinjeno naslonjalo za hrbet.

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

Ne uporabljajte topil!

_ SNEMANJE / NAMESTITEV PREVLEKE _ SNEMANJE MEDENIČNE PODPORE

Pro snemanju prevleke morate lupino 
sedeža (A) sneti s podstavka (B) (glejte 
„ODSTRANJEVANJE LUPINE SEDEŽA“).

Snemite elastične trakove in odpnite 
pritiskače na prevleki, ki se nahajajo na 
rdeče označenih mestih na hrbtni strani 
prevleke. 
Odpnite zaponko pasu (02).

Nato prevleko povlecite čez naslonjalo za 
glavo (01).

Zaponko za pas (02) potegnite iz 
oblazinjenja in iz prevleke.

Odpnite sprijemalne zapor e na zankah 
za vstavljanje pasov in prevleko 
snemite z lupine sedeža. 

Nameščanje prevleke opravite v 
obratnem vrstnem redu.
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_ GARANCIJSKI POGOJI

Garancija začne veljati s trenutkom nakupa. 
Trajanje garancije ustreza veljavnemu zakonsko določenemu garancijskemu 
obdobju v zadevni državi uporabe. 
Vsebinsko garancija vsebuje naknadna izboljšanja, nadomestno dostavo ali 
znižanje po izboru proizvajalca.

Garancija velja samo za prvega uporabnika. 
V primeru pomanjkljivosti je mogoče garancijo uveljavljati samo, če napako 
prodajalcu pokažete takoj, ko se pojavi. Če prodajalec težave ne more odpraviti, 
je treba izdelek z natančnim opisom težave in originalnim računom z datumom 
nakupa poslati proizvajalcu. Proizvajalec ne prevzema garancije za škodo na 
izdelkih, ki jih ni dostavil sam.

Garancija ne velja, če:
• ste izdelek spremenili;
• celotnega izdelka z računom v 14 dneh po pojavu napake ne vrnete 

prodajalcu;
• je napaka posledica napačne uporabe ali vzdrževanja oz. kakršnega koli 

drugačnega ravnanja uporabnika, predvsem, če pri tem ni upošteval navodil za 
uporabo;

• so izdelek popravljale tretje osebe;
• je okvara nastala zaradi nesreče;
• je serijska številka poškodovana ali odstranjena.

Spremembe ali poslabšanja izdelka, nastale pri pravilni uporabi (obraba), niso 
vključene v garancijo. Popravila proizvajalca v času garancije ne podaljšajo 
garancije.
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GR // Για να βεβαιωθείτε για τη συνεχή λειτουργία και ασφάλεια του καθίσματος αυτοκινήτου των  παιδιών σας, 
ακόμα και μετά από την αντικατάσταση των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων, παρακαλώ δίνετε στον έμπορό 
σας τις παρακάτω  λεπτομέρειες για την παραγγελεία σας.

H // Annak érdekében, hogy az egyes alkatrészek és tartozékok cseréje után is garanciát tudjunk vállalni a gyermekülés 
biztonságosságáért és működőképességéért, kérjük adja meg a rendelésnél a márkakereskedőnek a következő adatokat:

CZ // Při objednávání náhradních dílů a doplňků k vaší dětské autosedačce oznamte laskavě prodejci tyto informace, aby 
zůstala autosedačka funkční a bezpečná i po jejich výměně resp. zabudování:

SLO // Da lahko zagotovimo tehnično uporabnost ter varnost vašega otroškega avtosedeža tudi po zamenjavi 
nadomestnih delov 
ter opreme, vas prosimo, da ob naročilu vašemu strokovnemu prodajalcu navedete naslednje podatke:

SK // Z dôvodu zaistenia  funkčnosti a bezpečnosti Vašej detskej autosedačky aj po vymenení náhradných dielov a 
príslušenstva Vás prosíme , aby ste pri objednávke u Vášho špecializovaného predajcu uviedli nasledovné údaje:

Serial No
Sorozatszám
Sériové č.
Serijska št.
sériové číslo

Ανταλλακτικό
Alkatrész
Náhradní díl
Nadomestni del
náhradný diel

Έμπορος
Márkakereskedő
Prodejce
Strokovni prodajalec
špecializovaný predajca

Διεύθυνση
Vásárló lakcíme
Moje adresa
Moj naslov
moja adresa

ece No
ECE-szám
Č. ECE
Št. ECE
Číslo EHK



Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach

XX KG

0. . . . . .
0000000000

E X

CONCORD

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:


