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_ ČESKY
VELICE VÁM DĚKUJEME!
PŘEHLED
UPOZORNĚNÍ
ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ AUTOSEDAČKY CONCORD RIO
NASTAVENÍ OPĚRKY ZAD
ARETACE AUTOSEDAČKY CONCORD RIO
POUŽITÍ SYSTÉMU PÁSŮ
POUŽITÍ SEDACÍ ZMENŠOVACÍ VLOŽKY
POUŽITÍ POPRUHŮ PRO NOŠENÍ
POUŽITÍ HRAZDIČKY NA HRAČKY
ČIŠTĚNÍ POTAHU
ZÁRUKA
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_ Poděkování!

Děkujeme, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek CONCORD.
Budete potěšeni všestranností a bezpečností tohoto výrobku.
Přejeme Vám hodně spokojenosti při používání Vašeho nového dětského
kočárku CONCORD RIO.
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_ Upozornění

_ Přehled
01
Hrazdička na hračky

POZOR!

• Před použitím dětského kočárku CONCORD RIO si pozorně přečtěte
návod k obsluze a bezpodmínečně ho uschovejte pro pozdější použití.

POZOR!
02
Připevnění
hrazdičky na hračky
05
Opěrný klín

06
Odblokovací
páčka

03
Sedací zmenšovací vložka
04
Systém pásů

07
Popruhy pro nošení

• Nikdy nedovolte, aby dítě sedělo či leželo v sedačce CONCORD RIO bez
dozoru.
• Nedoporučujeme používání sedačky CONCORD RIO dětmi, které se při
sezení udrží sami.
• Nedoporučujeme používání sedačky CONCORD RIO dětmi staršími
6 měsíců a/nebo dětmi, jejichž tělesná hmotnost převyšuje 9 kg.
• Je nebezpečné pokládat sedačku CONCORD RIO na vyvýšené plochy
(jako např. schody, nábytek atd.).
• Nikdy nedovolte, aby dítě sedělo či leželo v sedačce CONCORD RIO
nepřipoutané. Vždy používejte opěrný systém.
• V sedačce CONCORD RIO smí sedět či ležet pouze jedno dítě.
• Tento výrobek nelze chápat jako postýlku pro spaní. Když má Vaše dítě
spát, měli byste ho uložit do vhodné kolébky nebo postele.
• Upravte polohu opěrky zad pouze v případě, když v sedačce CONCORD
RIO nesedí či neleží žádné dítě.
Pokud nebudete respektovat zde popsaná upozornění, můžete tím ohrozit
bezpečnost Vašeho dítěte!

05
Opěrný klín
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_ Rozložení a složení autosedačky CONCORD RIO

_ Nastavení opěrky zad

Pro rozložení sedačky CONCORD RIO zatáhněte odblokovací páčku (06) na
zadní straně opěrky zad. Nyní zatlačte opěrku zad co nejvíce dozadu, dokud
v požadované poloze nezacvakne.

Opěrku zad CONCORD RIO lze aretovat ve třech polohách. Za tímto
účelem zatáhněte odblokovací páčku (06) na zadní straně opěrky zad.
Poté pohybujte opěrkou zad do požadované polohy a nechte ji zacvaknout.

Pro složení sedačky CONCORD RIO zatáhněte odblokovací páčku (06) na
zadní straně opěrky zad. Posuňte opěrku zad co nejvíce dopředu, dokud
sedačka CONCORD RIO nebude složena naplocho.

_Aretace autosedačky CONCORD RIO
Pro celkovou aretaci sedačky CONCORD RIO, tzn. aby se zabránilo jejímu
převrhnutí, otočte podpůrný klín (05) na dřevěném rámu houpačky dolů.
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_PoUžití sYstéMU PÁsŮ
Veďte prostřední pás (B) se zámkem pásu
mezi nohama dítěte. Poté zapojte adaptér
zámku pásu pánevního pásu (A) shora do
příslušných otvorů zámku pásu a nechte je
slyšitelně zacvaknout.

_PoUžití seDACí zMenšovACí vložKY
A

Pro velmi malé děti je sedačka CONCORD RIO vybavena sedací zmenšovací
vložkou (03). Tento měkce vypolstrovaný potah se vkládá do sedacích
modulů sedačky CONCORD RIO. Poté vložte prostřední pás se zámkem
pásu skrze otvory sedací zmenšovací vložky, které jsou k tomu určeny.

B
Pro otevření systému pásů (04) stiskněte
tlačítko uprostřed zámku pásu, dokud
adaptéry zámku pásů nevyskočí ven.
Dbejte na to, aby Vaše dítě bylo vždy
připoutané, když sedí v sedačce CONCORD
RIO.
Nastavte pásy tak, aby k dítěti těsně přiléhaly
a byly napnuté. Pro změnu nastavení délky
pásů posouvejte přezky nahoru či dolů. Dejte
pozor na to, aby nebyly pásy překroucené.

_ PoUžití PoPRUhŮ PRo nošení
Sedačka CONCORD RIO je vybavena popruhy pro nošení (07). Dbejte na to,
abyste sedačku CONCORD RIO zdvihali vždy výhradně za oba popruhy pro
nošení (07).

Na zadní straně zámku pásu se nachází
dětská pojistka. Tu lze otočením aktivovat
a deaktivovat. Aktivovaná dětská pojistka
zablokuje mechanismus otevření zámku pásu.

vÝstRAhA!

Používejte pánevní pásy vždy ve spojení s prostředním pásem.
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_Použití hrazdičky na hračky

_ Čištění potahu

VÝSTRAHA!

Potah autosedačky CONCORD RIO
lze sejmout a prát v pračce.

Jakmile začne dítě lézt po čtyrech, odstraňte hračky, abyste vyloučili zranění,
které je možné v důsledku omotání šňůry
Pro umístění hrazdičky na hračky (01) na sedačku CONCORD RIO
protáhněte upevnění hrazdičky na hračky (02) skrze otvory k tomu určenými
v potahu a připněte ji na trubkový rám sedačky CONCORD RIO.

Nejdříve vyjměte sedací zmenšovací
vložku (03).

Pro vyjmutí potahu složte kompletně sedačku CONCORD RIO.
Otevřete suchý zip pod odblokovací páčkou (06) na zadní straně opěrky zad.
Poté můžete potah jednoduše odejmout z trubkové tyče.
Hrazdičku na hračky (01) sedačky
CONCORD RIO lze aretovat v různých
polohách. Nikdy se nepokoušejte
měnit sklon hvězdičky na hračky
násilím, mohla by se poškodit a tím
byste mohli ohrozit i bezpečnost
Vašeho dítěte.

Perte odděleně při 30° - nebělte,
nežehlete, nečistěte chemicky,
nesušte v sušičce, neodstřeďujte!
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_	Záruka
Záruka začíná okamžikem koupě. Délka záruky odpovídá zákonné záruční
lhůtě platné v zemi koncového spotřebitele. Zahrnuje dodatečnou opravu,
náhradní dodávku nebo slevu podle volby výrobce.
Záruka se vztahuje pouze na prvního uživatele. V případě nedostatku
se záruční práva aplikují pouze tehdy, když byla závada oznámena
specializovanému obchodníkovi neprodleně po prvním výskytu. Pokud
obchodník problém vyřešit nemůže, pak výrobek zašle výrobci s přesným
popisem reklamace a s oficiálním prodejním dokladem s datem nákupu.
Výrobce nepřebírá ručení za škody na výrobcích, které nedodal.
Nárok na záruku zaniká, pokud:
• byl výrobek změněn.
• nebyl výrobek předán prodejci kompletně s prodejním dokladem
do 14 dnů po výskytu závady.
• byla závada způsobena chybným zacházením nebo údržbou nebo jiným
zaviněním uživatele, zejména tím, že nebyly dodrženy pokyny v návodu k
užívání.
• výrobek opravovaly třetí osoby.
• závada vznikla nehodou.
• bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo.
Změny nebo zhoršení výrobku způsobené smluvním užíváním (opotřebení),
nejsou záručním případem. Záručním plněním výrobce se záruka
neprodlužuje.
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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

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
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