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_ NAJLEPŠA HVALA!

Lepo, da ste se odločili za kakovosten izdelek CONCORD. Vsestranskost in varnost tega izdelka vas bosta 
prepričala. Pri uporabi vašega novega vozička CONCORD WALLABEE vam želimo veliko veselja.

CONCORD WALLABEE je primeren za dojenčke in malčke, težke od 3,5 do 18 kg.

OPOZORILO!
• Zaradi vašega premikanja in premikanja vašega 

otroka lahko izgubite ravnotežje.
• Bodite previdni pri nagibanju naprej ali 

naslanjanju.
• Ta kengurujček ni primeren za uporabo pri 

športnih dejavnostih.
• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
• Vedno pazite, da so usta in nos vašega otroka 

prosti in da lahko otrok neoteženo diha!

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.

• Dojenček/malček mora biti vstavljen v 
kengurujčka CONCORD WALLABEE vedno 
tako, da je obrnjen z obrazom proti vam.

_ NAPOTKI

POZOR! SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!
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01 Ramenski pasovi

02 Naslon za glavo / opora za vrat

04 Izrez za noge

05 Prilagajanje širine vreče

03 Nosilna vreča

06 Medenični pas

07 Dodatni naprsni pas

_ PREGLED  _ UPORABA/NASTAVITEV OPORE ZA GLAVO 

01 Ramenski pasovi

04 Izrez za noge

02 Naslon za glavo / 
opora za vrat

03 Nosilna vreča

07 Dodatni naprsni pas

06 Medenični pas

05 Prilagajanje širine vreče

Široki ramenski/hrbtni pasovi za visoko udobje pri nošenju.

S pomočjo opore za vrat lahko optimalno podprete še ne 
razvite vratne mišice in glavo vašega novorojenčka.
Oporo za glavo (02) zavijte od znotraj navzven v podporno 
rolo za vrat. Nato narejeno oporo za vrat s pomočjo 
gumbov pritrdite na ustrezne gumbaste zanke na notranji 
strani ramenskih pasov (01).

POZOR!
Vedno pazite, da so usta in nos vašega otroka prosti in da lahko otrok neoteženo diha!

Prilagodljivo oporo za glavo (02) lahko s pomočjo gumbov 
pritrdite na različne položaje/višine na gumbaste zanke na 
notranji strani ramenskih pasov (01). Da lahko vaš otrok 
gleda ven, je mogoča tudi enostranska pritrditev opore za 
glavo.

Ergonomično oblikovana nosilna vreča za optimalno podporo hrbta vašega otroka. 

Udobni izrezi za noge za optimalno in udobno podporo nog vašega otroka v ergonomično 
pomembni razširjeni, pokrčeni drži nog.

Širok, oblazinjen medenični pas z individualno nastavljivimi sprijemalnimi trakovi in 
varnostnim pasom. Na notranji strani je mogoča dodatna višinska nastavitev nosilne 
vreče.

Dodatno razpoložljiv naprsni pas, ki se uporablja za pritrditev nosilnih pasov pri uporabi 
kengurujčka CONCORD WALLABEE kot nahrbtnik.

S pomočjo prilagajanja širine vreče je mogoče širino kengurujčka CONCORD WALLABEE 
prilagoditi višini vašega otroka, tako da je vedno zagotovljena ergonomično pomembna 
razširjena, pokrčena drža nog.

S pomočjo opore za vrat lahko podprete še ne razvite vratne mišice vašega novorojenčka. 
Prilagodljiva opora za glavo podpira glavo vašega otroka in ga ščiti pred radovednimi 
pogledi ali motečimi okoljskimi vplivi, kot sta veter in vreme. (Glejte „UPORABA/
NASTAVITEV OPORE ZA GLAVO“.)

_ UPORABA PRILAGODITVE ŠIRINE VREČE

Širino vašega kengurujčka CONCORD WALLABEE lahko 
na območju zadnjice optimalno prilagodite velikosti otroka. 

Pri uporabi kengurujčka CONCORD WALLABEE za 
novorojenčka, manjšega od 52 cm, priporočamo uporabo 
vstavka za novorojenčke. Prilagoditev širine vreče je 
treba odpreti, kengurujčka CONCORD WALLABEE pa 
uporabljati na največji širini.

Pri uporabi z dojenčkom / malčkom nad 52 cm 
višine je treba širino kengurujčka CONCORD WALLABEE 
nastaviti tako, da bodo zunanji robovi izreza za noge (04) 
ležali na kolenskih zgibih dojenčka. Pri tem vlecite za vrvi 
za prilagoditev širine vreče (05), dokler ne dosežete želene 
širine, nakar jo fiksirajte tako, da zavozlate vrvi.
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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.

_ NAPOTKI ZA NEGO

Kengurujčka CONCORD WALLABEE lahko perete v 
pralnem stroju pri 30°. Med pranjem mora biti sprijemalni 
trak medeničnega traku zaprt.

Počakajte, da se kengurujček CONCORD WALLABEE 
povsem posuši, preden ga znova uporabite.

• Če je material izpostavljen vlagi, zlasti pri pranju, se 
lahko rahlo obarva.

• Ne uporabljajte topil!

_ NASTAVITEV VIŠINE NOSILNE VREČE 

Višino nosilne vreče (03) je mogoče prilagoditi velikosti 
otroka. 
Pri tem kengurujčka CONCORD WALLABEE položite z 
zunanjo stranjo na ravno površino. 

POZOR!
• Prilagajanje višine nosilne vreče se vedno izvaja brez otroka.
• Pri izboru višine nosilne vreče pazite, da sta hrbet in glava otroka dovolj podprta.

Napeljite gumbaste zanke na notranji strani nosilne vreče 
(03) navzdol in jih pritrdite na obeh straneh na gumbe na 
notranji strani medeničnega pasu (06).
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1 - Napeljite medenični pas (06) kengurujčka CONCORD 
WALLABEE okoli vaših bokov tako, da bo nosilna vreča 
(03) visela navzdol in bo notranja stran usmerjena navzven. 
Zaprite trebušni pas, tako da bodo sprijemalni trakovi ležali 
natančno eden na drugem in bodo čvrsto povezani.

2 & 3 - Zaprite varnostni zapah in napnite pas na 
varnostnem zapahu. 
4 - Nosilno vrečo (03) sedaj prestavite na sredino pred vaš 
trebuh.

Kengurujček CONCORD WALLABEE je načeloma primeren za 
novorojenčke, težke več kot 3,5 kg. 

Pri uporabi kengurujčka CONCORD WALLABEE za novorojenčka, manjšega 
od 52 cm, priporočamo uporabo vstavka za novorojenčke. 
Podrobnejše napotke o uporabi vstavka za novorojenčke najdete v ustreznih 
navodilih za uporabo.
Za malčke vam CONCORD WALLABEE omogoča možnost zmanjšanja 
višine nosilne vreče (Glejte „NASTAVITEV VIŠINE NOSILNE VREČE“.)

POZOR!
Vedno pazite, da so usta in nos vašega otroka prosti in da lahko otrok 
neoteženo diha!

_ KENGURUJČEK ZA NOVOROJENČKA (MANJ KOT 52 CM VIŠINE)

5 - Dojenčka sedaj pridržite pred svojim trebuhom in mu 
z eno roko podprite hrbet. Dojenčkove noge naslonite 
na rob medeničnega pasu, da bodo v ergonomično 
pomemben razširjenem, pokrčenem položaju.
6 & 7 - Povlecite nosilno vrečo (03) prek dojenčkovega 
hrbta navzgor.

Najprej si nadenite en nosilni pas (01) prek enega ramena 
in nato še drugega (01) prek drugega ramena. Pri tem 
vedno z eno roko podpirajte hrbet dojenčka.
8 - Povlecite nosilno vrečo (03) za zgornji rob navzgor in 
namestite dojenčka na sredino in globoko v nosilno vrečo.

napeljete naprej.
12 - Povlecite oba ramenska pasova (01) čvrsto naprej 
pod zadnjico vašega dojenčka in ju privežite na medenični 
pas (06) z dvojnim vozlom.

9 - Z eno roko povlecite nasprotni ramenski pas (01) 
čvrsto diagonalno navzdol in ga napeljite naprej, medtem 
ko z drugo roko opirate hrbet dojenčka.
10 & 11 - Držite ta ramenski pas v roki in z njo podpirajte 
hrbet dojenčka, medtem ko s prosto roko povlečete 
drugi ramenski pas (01) čvrsto diagonalno navzdol in ga 

13 - Zgornji rob nosilne vreče (03) znova povlecite 
navzgor. Preverite, ali je vaš dojenček nameščen v nosilno 
vrečo (03) stabilno, na sredini in globoko v njej in ima 
ergonomično pomembno razširjeni in pokrčeni nogi. 
To pomeni, da morajo biti dojenčkova kolena nad višino 
njegove zadnjice.

Preverite, ali so vse zaponke in vozli dobro pritrjeni, pasovi 
pravilno napeljani, niso zviti in so udobno nameščeni.
Če nosilni pasovi (01) visijo navzdol prek vaših kolen, jih 
zavežite za hrbtom ali za medenični pas (06).

Ker novorojenčki še ne morejo sami držati glave, je 
treba obvezno uporabiti oporo za glavo (02) kengurujčka 
CONCORD WALLABEE!
Oporo za glavo lahko zvijete v rolo in jo s pomočjo 
gumbov na levi in desni strani pritrdite na notranji strani 
ramenskih pasov (01).
Ali pa lahko oporo za glavo (02) položite prek glave vašega 
otroka in jo pritrdite na želeni položaj na ramenskih pasovih 
(01) (Glejte tudi „UPORABA/NASTAVITEV OPORE ZA 
GLAVO.).

Informacije o snemanju kengurujčka CONCORD WALLABEE najdete v poglavju „SNEMANJE CONCORD WALLABEE 
KOT KENGURUJČEK“.
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1 - Napeljite medenični pas (06) kengurujčka CONCORD 
WALLABEE okoli vaših bokov tako, da bo nosilna vreča 
(03) visela navzdol in bo notranja stran usmerjena navzven. 
Zaprite trebušni pas, tako da bodo sprijemalni trakovi ležali 
natančno eden na drugem in bodo čvrsto povezani.

2 & 3 - Zaprite varnostni zapah in napnite pas na 
varnostnem zapahu. 
4 - Nosilno vrečo (03) sedaj prestavite na sredino pred vaš 
trebuh.

Ko je vaš otrok dovolj velik (nad 52 cm velikosti), ga lahko v kengurujčku 
CONCORD WALLABEE prenašate brez vstavka za novorojenčka. 
CONCORD WALLABEE je primeren za dojenčke in malčke, težke od 3,5 
do največ 18 kg.

Za otroke, ki so prav kar prerasli vstavek za novorojenčke, CONCORD 
WALLABEE nudi možnost zmanjšanja višine nosilne vreče (glejte 
„NASTAVITEV VIŠINE NOSILNE VREČE“).

POZOR!
Vedno pazite, da so usta in nos vašega otroka prosti in da lahko otrok 
neoteženo diha!

_ KENGURUJČEK ZA DOJENČKA/MALČKA (NAD 52 CM VELIKOSTI)

5 - Otroka sedaj pridržite pred svojim trebuhom in mu z 
eno roko podprite hrbet.
6 & 7 - Povlecite nosilno vrečo (03) prek otrokovega hrbta 
navzgor. Najprej si nadenite en nosilni pas (01) prek enega 
ramena in nato še drugega (01) prek drugega ramena. 

Pri tem vedno z eno roko podpirajte otrokov hrbet.
8 - Povlecite nosilno vrečo (03) za zgornji rob navzgor in 
namestite otroka na sredino in globoko v nosilno vrečo.

(01) in ga povlecite čvrsto diagonalno navzdol in napeljite 
naprej.
12 - Povlecite oba ramenska pasova (01) čvrsto naprej 
pod zadnjico vašega otroka in ju privežite na medenični 
pas (06) z dvojnim vozlom.

9 - Z eno roko povlecite nasprotni ramenski pas (01) 
čvrsto diagonalno navzdol in ga napeljite naprej, medtem 
ko z drugo roko opirate otrokov hrbet.
10 & 11 - Pridržite ta ramenski pas v roku in z njo podprite 
otrokov hrbet, z drugo roko pa primite drugi ramenski pas 

13 - Zgornji rob nosilne vreče (03) znova povlecite navzgor. 
Otrokove noge naslonite na vaš pas in ga namestite na 
sredino nosilne vreče tako, da bodo noge vašega otroka 
v ergonomično pomembnem razširjenem, pokrčenem 
položaju. To pomeni, da morajo biti otrokova kolena nad 
višino njegove zadnjice.

Preverite, ali so vse zaponke in vozli dobro pritrjeni, pasovi 
pravilno napeljani, niso zviti in so udobno nameščeni.
Če nosilni pasovi (01) visijo navzdol prek vaših kolen, jih 
zavežite za hrbtom ali za medenični pas.

17 - Prilagodljiva opora za glavo podpira glavo vašega 
otroka in ga ščiti pred radovednimi pogledi ali motečimi 
okoljskimi vplivi, kot sta veter in vreme.
(Glejte „UPORABA/NASTAVITEV OPORE ZA GLAVO“.)

18 - Preverite pravilno namestitev otroka in po potrebi 
prilagodite širino vreče. 
(Glejte „UPORABA PRILAGODITVE ŠIRINE VREČE“.)

Informacije o snemanju kengurujčka CONCORD WALLABEE najdete v poglavju „SNEMANJE CONCORD WALLABEE 
KOT KENGURUJČEK“.



1

9

5

13

17

2

10

6

3

11

7

4

12

8

14

18

15 16

4746

1 - Napeljite medenični pas (06) kengurujčka CONCORD 
WALLABEE okoli vaših bokov tako, da bo nosilna vreča 
(03) visela navzdol in bo notranja stran usmerjena navzven. 
Zaprite trebušni pas, tako da bodo sprijemalni trakovi ležali 
natančno eden na drugem in bodo čvrsto povezani.

2 & 3 - Zaprite varnostni zapah in napnite pas na 
varnostnem zapahu. 
4 - Nosilno vrečo (03) sedaj prestavite na sredino vašega 
hrbta.

Kengurujček CONCORD WALLABEE lahko pri malčkih, ki že lahko 
samostojno držijo glavo (pribl. 4 mesece), uporabljate kot nahrbtnik.

Pri uporabi kot nahrbtnik priporočamo, da pri nameščanju in odlaganju 
nahrbtnika za pomoč prosite še eno osebo. Tako povečate varnost vašega 
otroka. 

POZOR!
Vedno pazite, da so usta in nos vašega otroka prosti in da lahko otrok 
neoteženo diha!

_ NAHRBTNIK ZA DOJENČKA/MALČKA (NAD 52 CM VELIKOSTI)

5 - Otroka pridržite pred svoj trebuh.
6 - Nato ga z rahlo razširjenimi nogami naslonite na bok.
Otroka vedno držite z obema rokama.

Nameščanje otroka na hrbet lahko sami / brez pomoči izvajajo samo izkušeni uporabniki.
Neizkušeni uporabniki naj pri tem prosijo za pomoč druge osebe (glejte 9).

7 & 8 - Otroka počasi premaknite iz boka na hrbet. Pri tem 
svoj zgornji del telesa s poravnanim hrbtom rahlo nagnite 
naprej in otroka namestite na sredino hrbta.

Najprej si nadenite en nosilni pas (01) prek enega ramena 
in nato še drugega (01) prek drugega ramena naprej. 
12 - Povlecite oba ramenska pasova (01) čvrsto navzdol in 
ju napeljite na hrbet.

9 - Svoj zgornji del telesa s poravnanim hrbtom rahlo 
nagnite naprej in otroka namestite na sredino hrbta.
10 & 11 - Otroka vedno podpirajte z eno roko. Povlecite 
nosilno vrečo (03) prek otrokovega hrbta navzgor. 

13 & 14 - Glede na velikost uporabnika je mogoče 
ramenske pasove (01) na vašem hrbtu fiksirati z 
enostavnim vozlom in nato še na trebuhu z dvojnim 
vozilom. Če ramenski pas (01) ni dovolj dolg, ga z 
dvojnim vozlom zavežite na hrbtu. 

15 - Noge svojega otroka naslonite na svoj bok in ga s 
pokrčenimi nogami vstavite na sredino nosilne vreče. 
16 - Pazite, da bo vaš otrok nameščen z ergonomično 
pravilno razširjenimi in pokrčenimi nogami. To pomeni, da 
morajo biti otrokova kolena nad višino njegove zadnjice.

17 - Položaj ramenskih pasov lahko fiksirate z dodatnim 
naprsnim pasom (07).
Pri tem naprsni pas napeljite med prsi in ramenskimi 
pasovi in zaprite zaponko.

18 - Preverite, ali so vse zaponke in vozli dobro pritrjeni, 
pasovi pravilno napeljani, niso zviti in so udobno 
nameščeni.
Preverite pravilno namestitev otroka in po potrebi 
prilagodite širino vreče.
(Glejte „UPORABA PRILAGODITVE ŠIRINE VREČE“.)

Če nosilni pasovi (01) visijo navzdol prek vaših kolen, jih zavežite za medenični pas.

Prilagodljiva opora za glavo podpira glavo vašega otroka in ga ščiti pred radovednimi pogledi ali motečimi okoljskimi 
vplivi, kot sta veter in vreme (glejte „UPORABA/NASTAVITEV OPORE ZA GLAVO“).

Informacije o snemanju kengurujčka CONCORD WALLABEE najdete v poglavju „SNEMANJE CONCORD WALLABEE 
KOT NAHRBTNIK“.
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3 - Druga oseba naj vam otroka vašem iz kengurujčka 
CONCORD WALLABEE ali pa si ga prek boka prestavite 
naprej. Otroka odložite na varno. 
4 - Najprej odprite varnostno zaponko in šele nato 
sprijemalni trak medeničnega pasu (06).

1 - Odvežite vozle ramenskih pasov (01), vendar ramenske 
pasove še naprej čvrsto držite.
2 - Z eno roko podprite hrbet otroka, z drugo pa zrahljajte 
ramenske pasove (01).

3 - Vzemite otroka iz kengurujčka CONCORD WALLABEE 
in ga odložite na varno.
4 - Najprej odprite varnostno zaponko in šele nato 
sprijemalni trak medeničnega pasu (06). 

_ SNEMANJE CONCORD WALLABEE KOT KENGURUJČEK

POZOR!
• Otroka vedno varno držite. 
• Zaradi varnosti vašega otroka naj vam po potrebi pomaga še ena oseba.
• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.

POZOR!
• Otroka vedno varno držite. 
• Zaradi varnosti vašega otroka naj vam po potrebi pomaga še ena oseba.
• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.

1 - Odvežite vozle ramenskih pasov (01), vendar ramenske 
pasove še naprej čvrsto držite.
2 - Z eno roko držite otroka, z drugo pa zrahljajte 
ramenske pasove (01).

_ SNEMANJE CONCORD WALLABEE KOT NAHRBTNIK
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Οδηγίες	μεταφοράς	και	χειρισμού

Viselési-	és	kezelési	útmutató

Návod	k	nošení	a	k	obsluze

Navodila	za	uporabo	in	nameščanje

Návod	na	nosenie	a	použitie

Instrukcja	noszenia	i	obsługi

Taşıma	ve	kullanım	kılavuzu

הוראות	נשיאה	והפעלה

دليل	الحامل	واالستعمال
Инструкция	по	использованию
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