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_ MANGE TAK!
Det glæder os at du har valgt et CONCORD-kvalitetsprodukt.
Du vil blive overbevist af dette produkts sikkerhed og mange
anvendelsesmuligheder. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye
CONCORD HUG.
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_ ADVARSLER

_ OVERSIGT
01 Lynlåse
hovedområde

BEMÆRK!
• Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem inden CONCORD
HUG bruges og opbevar den altid til senere brug.

02 Hovedområde

BEMÆRK!

04
Overdel
fodområde

• Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
• I CONCORD HUG må der altid kun sidde eller ligge et barn.
• Brug CONCORD HUG kun i forbindelse med en babyskål af
gruppe 0 / 0+ (f. eks. CONCORD AIR).
• Brug altid sikkerhedsseler, når barnet sidder eller ligger i CONCORD
HUG.
• Bortskaf omgående plastemballagen Den kan være livsfarlig for børn.

03
Lynlåse fodområde

Hvis du ikke følger de her beskrevne informationer, kan dette nedsætte
barnets sikkerhed!

_ INFORMATIONER TIL RENGØRINGEN
For at fjerne lette forureninger fra CONCORD HUG, er det nok at rense
Ven med en blød børste eller en fugtig klud.

CONCORD HUG kan vaskes i maskinen, separat ved 30°. CONCORD
HUG må ikke blegnes, må ikke stryges, må ikke renses kemisk, må ikke
tørres i tørretumbler, må ikke centrifugeres.
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_ MONTERING AF BØRNESÆDE CONCORD HUG
For at montere CONCORD HUG åbnes
først selelåsen på babyliggeskålen.
(se betjeningsvejledning for babyskålen
(CONCORD AIR)

_ ÅBNING AF HOVEDOMRÅDET
Åbning af lynlåsene i
hovedområdet (01) til den
ønskede position og fold
hovedområdets side- og
overdele (02) udad.

Luk derefter velcrolukninger ved
selegennemføringerne på bagsiden af
CONCORD HUG.

_ ÅBNING AF FODOMRÅDET
Læg nu CONCORD HUG ind i
babyskålen og før selerne gennem
selegennemføringerne på CONCORD
HUG. Luk velcrolukninger på bagsiden
af CONCORD HUG.
Vær ved brug altid opmærksom på
at selesystemet er korrekt anbragt og
lukket.
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For at åbne fodområdet trækkes lynlåsene (03) på venstre og højre side
af CONCORD HUG til ven ønskede position og fodområdets overvel (04)
vippes op.

Ved hjælp af velcolukninger kan
fodområdets overdel fikseres i to
positioner.
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_ GARANTI
Garantien begynder på det tidspunkt, hvor vognen købes.
Garantiperioden er i overensstemmelse med de enkelte landes gældende
lovpligtige garantifrist. Garantien omfatter udbedring, ombytning eller
prisnedslag efter producentens valg.
Garantien gælder kun for den første bruger. I tilfælde af en mangel kan
garantikrav kun gøres gældende, hvis fejlen meldes hos forhandleren
omgående, første gang den optræder. Hvis forhandleren ikke kan løse
problemet selv, vil han indsende produktet til producenten sammen med
en nøjagtig beskrivelse af reklamationen samt en officiel kvittering med
salgsdato. Producenten påtager sig intet ansvar for skader på produkter,
der ikke er leveret af ham.
Garantikrav bortfalder, hvis:
• produktet er blevet ændret,
• produktet ikke indleveres komplet sammen med kvitteringen til
forhandleren senest 14 dage efter at manglen er opstået,
• defekten er opstået på grund af forkert håndtering eller vedligeholdelse
eller på grund af en anden årsag, som brugeren har forskyldt, især
også hvis brugsanvisningen ikke er blevet fulgt,
• der er foretaget reparationer på produktet af tredjemand,
• defekten er opstået på grund af en ulykke.
• serienummeret er beskadiget eller fjernet.
Forandringer eller forringelser på produktet, der er opstået gennem den
aftalemæssige brug (slitage), falder ikke ind under garantien. Garantien
forlænges ikke af producentens ydelser i tilfælde af en reklamation.
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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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