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_ PODĚKOVÁNÍ!
Jsme rádi, že jste se rozhodli pro nákup kvalitního výrobku značky Concord.
Budete potěšeni všestranností a bezpečností tohoto výrobku. Přejeme
Vám mnoho zábavy při používání Vašeho nového spacího vaku CONCORD
COCOON.
Výrobek CONCORD COCOON byl optimálně vytvořen pro dětský kočárek
CONCORD, je však i vhodný pro mnoho dalších dětských kočárků.

_ INFORMACE O ČIŠTĚNÍ
Chcete-li spací vak CONCORD COCOON zbavit lehčích nečistot, můžete jej
očistit měkkým kartáčem nebo navlhčeným hadříkem.
Spací vak CONCORD COCOON lze prát
v pračce odděleně při teplotě 30 °C.
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_ PŘEHLED

_ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU CONCORD COCOON
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K umístění spacího vaku CONCORD COCOON
nejprve uvolněte pásy kočárku (viz návod k
obsluze kočárku).

otvory pro vedení pásů
ochrana před větrem
obvodový zip
odnímatelný vrchní díl
praktická kapsa na zip
suché zipy pro vedení pásů
patentní knoflíky pro nastavení délky
prostor pro nohy odolný vůči ušpinění

_ VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Otevřete zip (03), vložte spací vak CONCORD
COCOON do kočárku a veďte pásy příslušnými
otvory (01).

Zapněte suché zipy
(06) na zadní straně
spacího vaku
CONCORD COCOON.

• Před použitím si přečtěte pozorně návod a uschovejte jej pro pozdější
nahlédnutí. Bezpečnost vašeho dítě může být ohrožena, pokud nebudete
postupovat podle návodu.
• Uschovejte tento návod pro pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ

• Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné.
• Ve spacím vaku CONCORD COCOON smí sedět, resp. ležet vždy pouze
jedno dítě.
• Vždy, když dítě sedí, resp. leží ve spacím vaku CONCORD COCOON,
používejte bezpečnostní pásy.
• Spací vak CONCORD COCOON nepoužívejte, pokud jsou některé jeho
součásti zlomené nebo naprasklé nebo zcela chybějí.
• Mějte na paměti rizika, která může způsobit otevřený oheň a další zdroje
tepla, jako jsou elektrické přístroje, plynové plameny atd., nacházejí-li se v
bezprostřední blízkosti spacího vaku CONCORD COCOON.
• Plastové obaly neprodleně zlikvidujte. Mohou být pro děti životu
nebezpečné.
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Před použitím dbejte vždy na to, aby byl systém
pásů řádně nainstalován a uzavřen. Za tím účelem
dodržujte pokyny v návodu k obsluze kočárku.

_ Uzpůsobení délky vaku CONCORD COCOON
Délku vaku CONCORD COCOON můžete upravit
tak, že spojíte patentní knoflíky (07) na zadní
straně prostoru pro nohy.
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_ POUŽITÍ JAKO PODLOŽKY PRO PŘEBALOVÁNÍ
Vrchní díl (04) vaku CONCORD COCOON můžete používat jako podložku
pro přebalování. Za tímto účelem otevřete zip (03) a odejměte vrchní díl (04).

_ 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
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