ΕΛΛΗΝΙΚΑ

01

MAGYAR

05

ČESKY

09

SLOVENSKO

13

SLOVENSKY

17

POLSKI

21

TÜRKÇE

25

29

_ VIELEN DANK!עברית

33

العربية

РУССКИЙ

37

01

02

03

04

05
06
01

07
08

_ SLOVENSKY
ĎAKUJEME VÁM
INFORMÁCIE O ČISTENÍ
PREHĽAD
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA
POUŽÍVANIE CONCORD COCOON
PRISôSOBENIE DĹŽKY CONCORD COCOON
POUŽITIE AKO PODLOŽKA NA PREBAĽOVANIE
ZÁRUKA

17
17
18
18
19
19
20
20

_ ĎAKUJEME VÁM!
Teší nás, že ste sa rozhodli pre kúpu kvalitného výrobku Concord.
Presvedčíte sa o mnohostrannosti a bezpečnosti tohto výrobku.
Prajeme vám veľa radosti z používania vášho nového vaku CONCORD
COCOON.
Vak CONCORD COCOON bol optimalizovaný pre detský kočík CONCORD,
hodí sa však aj do mnohých ďalších detských kočíkov.

_ INFORMÁCIE O ČISTENÍ
Aby ste vak CONCORD COCOON zbavili ľahkých nečistôt, stačí, ak ho
očistíte jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou.
Vak CONCORD COCOON sa môže prať
v pračke, oddelene pri 30°.
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_ PREHĽAD

_ POUŽÍVANIE CONCORD COCOON
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Pre montáž vaku CONCORD COCOON najskôr
uvoľnite pásy skladacieho kočíka (pozri návod
na obsluhu skladacieho kočíka).

vedenia pásu
ochrana proti vetru
obvodový zips
odoberateľná horná časť
praktické vrecko na zips
suché zipsy vedení pásu
patentky pre prestavenie dĺžky
oblasť pre nohy s odvádzaním nečistôt

_ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

POZOR

• Pred použitím si starostlivo prečítajte tieto upozornenia a uschovajte ich.
Ak tieto upozornenia nedodržíte, môžete obmedziť bezpečnosť vášho
dieťaťa.
• Tento návod na použitie dobre uschovajte pre prípad neskorších
nejasností.

POZOR

• Vaše dieťa nikdy nenechávajte bez dozoru.
• Vo vaku CONCORD COCOON smie sedieť, príp. ležať vždy iba jedno
dieťa.
• Ak dieťa vo vaku CONCORD COCOON sedí, príp. leží, vždy použite
bezpečnostné pásy.
• Vak CONCORD COCOON nepoužívajte, ak sú diely zlomené alebo
roztrhnuté alebo ak chýbajú.
• Prihliadajte na riziká, ktoré vychádzajú z otvoreného ohňa a iných zdrojov
tepla ako napríklad elektrické vykurovacie telesá, plynové plamene,
atď., ak sa tieto nachádzajú v bezprostrednej blízkosti vaku CONCORD
COCOON.
• Ihneď zlikvidujte plastové obaly. Obaly môžu byť pre dieťa životu
nebezpečné.
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Rozopnite zips (03), vak CONCORD COCOON
potom vložte do skladacieho kočíka a pásy
preveďte cez určené vedenia pásov (01).

y (06) na zadnej strane
vaku CONCORD
COCOON.

Pred použitím dajte vždy pozor na to, aby bol
systém pásov správne nainštalovaný a uzatvorený.
Rešpektujte pritom upozornenia v návode na
obsluhu skladacieho kočíka.

_ Prispôsobenie dĺžky vaku CONCORD COCOON
Dĺžku vaku CONCORD COCOON je možné
prispôsobiť tým, že spojíte patentky (07) na zadnej
strane oblasti nôh.
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_ POUŽITIE AKO PODLOŽKA NA PREBAĽOVANIE
Hornú časť (04) vaku CONCORD COCOON môžete použiť ako podložku na
prebaľovanie. Rozopnite k tomu suchý zips (03) a odoberte hornú časť (04).

_ ZÁRUKA
Záruka začína plynúť dňom nadobudnutia produktu. Dĺžka záručnej doby
vždy zodpovedá zákonom stanovenej platnej záručnej dobe v krajine
konečného spotrebiteľa. Záruka obsahovo zahŕňa vylepšenie, dodanie
náhradných dielov alebo zmierňovanie dôsledkov podľa voľby výrobcu.
Záruka sa vzťahuje iba na prvého používateľa. V prípade chyby prichádzajú
záručné práva do úvahy len vtedy, keď bola závada bezodkladne po jej
prvom výskyte oznámená špecializovanému predajcovi. Ak špecializovaný
predajca nedokáže problém vyriešiť, potom je produkt poslaný späť k
výrobcovi spolu s presným opisom reklamácie ako aj oficiálnym kúpnym
bločkom s dátumom kúpy. Výrobca nepreberá ručenie za škody na
produktoch, ktoré neboli ním dodané.
Nárok na záruku zaniká, keď:
• bol produkt zmenený.
• produkt nebol vrátený predajcovi spolu s dokladom o kúpe do 14 dní
od výskytu závady.
• porucha bola spôsobená zlým používaním alebo skladovaním alebo
iným pochybením používateľa, predovšetkým keď nebral ohľad na
návod na použitie.
• boli vykonané opravy produktu treťou osobou.
• porucha vznikla pri nehode.
• bolo odstránené alebo poškodené sériové číslo.
Zmeny na produkte alebo jeho zhoršenie, ktoré vznikli pri používaní v súlade
so zmluvou (opotrebovanie) nie sú prípadom poškodenia v záruke. Zásahom
výrobcu v prípade poškodenia počas záruky sa záručná doba nepredlžuje.
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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
Οδηγίες για
για προσαρμογή
προσαρμογή και
και χρήση.
χρήση.
Beszerelési és
és kezelési
kezelési útmutató
útmutató
Beszerelési
Návod
Návod kk montáži
montáži a
a obsluze
obsluze
Navodila
za
vgradnjo
in
uporabo
Navodila za vgradnjo in uporabo
Návod
Návod na
na montáž
montáž a
a obsluhu
obsluhu
Instrukcja montażu
montażu ii obsługi
obsługi
Instrukcja
Montaj
Montaj ve
ve Kullanma
Kullanma Kılavuzu
Kılavuzu
ושימוש
לחיבור
הוראות לחיבור ושימוש
הוראות
واالستعمال
الوصل واالستعمال
تعليمات الوصل
تعليمات
Руководство
использованию принадлежности
принадлежности
Руководство по
по использованию

COC
NE 01/0312
06/1009

_
_ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
__ MAGYAR
MAGYAR
__ ČESKY
ČESKY
__ SLOVENSKO
SLOVENSKO
__ SLOVENSKY
SLOVENSKY
POLSKI
__ POLSKI
__ TÜRKÇE
TÜRKÇE
_
_ עברית
עברית
_
_ العربية
العربية
_ РУССКИЙ
РУССКИЙ
_

