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_ TEŞEKKÜRLER!
Bir CONCORD kalite ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu ürünün çok yönlülüğünden ve emniyetinden memnun kalacaksınız.
Yeni CONCORD HUG çocuk koltuğundan memnun kalmanızı diliyoruz.
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_ UYARILAR

_ GENEL BAKIŞ
01 Baş bölgesi
fermuarları

DİKKAT

02 Baş bölgesi

04
Ayak bölgesi
üst kısım

DİKKAT
• CONCORD HUG çocuk koltuğunu kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun ve daha sonra okunmak üzere muhafaza edin.

03
Ayak bölgesi
fermuarları

• Çocuğu asla yalnız bırakmayın.
• CONCORD HUG çocuk koltuğunda sadece bir çocuk oturabilir veya
yatabilir.
• CONCORD HUG çocuk koltuğunu sadece 0 / 0+ grubuna ait bir bebek
oturağı ile kullanın (örn. CONCORD AIR).
• Çocuk CONCORD HUG çocuk koltuğunda otururken veya yatarken
mutlaka emniyet kemerleri kullanın.
• Plastik ambalajları hemen tasfiye edin. Bunlar, çocuklar için hayati
tehlike arz edebilir.
Burada açıklanan bilgilere riayet etmezseniz, çocuğun emniyeti olumsuz
etkilenebilir.

_ TEMİZLİK BİLGİLERİ
CONCORD HUG çocuk koltuğunu hafif kirlerden arındırmak için,
yumuşak bir fırça veya nemli bir bez ile temizlemek yeterlidir.

CONCORD HUG, çamaşır makinesinde ayrı olarak 30°C‘de yıkanabilir.
CONCORD HUG çocuk koltuğunu ağartmayın, ütülemeyin, kuru
temizlemeye vermeyin, kurutucuda kurutmayın, yüksek devirde
yıkamayın!
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_ CONCORD HUG ÇOCUK KOLTUĞUNUN TAKILMASI
CONCORD HUG çocuk koltuğunu
takmak için önce bebek oturağının
kemer kilidini açın.
(bkz. bebek oturağının / CONCORD
AIR oturağının kullanım kılavuzu)

_ BAŞ BÖLGESİNİN AÇILMASI
Baş bölgesindeki fermuarları
(01) istenen pozisyona kadar
açın ve baş bölgesinin yan ve
üst kısımlarını (02) dışarıya doğru
katlayın.

Ardından CONCORD HUG çocuk
koltuğunun arka kısmındaki kemer
geçiş kılavuzunun cırt bantları açın.

_ AYAK BÖLGESİNİN AÇILMASI
Şimdi CONCORD HUG çocuk
koltuğunu bebek oturağının içine
yerleştirip kemerleri CONCORD
HUG çocuk koltuğunun ilgili kemer
geçiş kılavuzlarının içinden geçirin.
CONCORD HUG çocuk koltuğunun
arka kısmındaki cırt bantları kapatın.

Ayak bölgesini açmak için CONCORD HUG çocuk koltuğunun sol ve
sağ tarafındaki fermuarları (03) istenen pozisyona kadar çekin ve ayak
bölgesinin üst kısmını (04) açın.

Cırt bantlarıyla, ayak bölgesinin
üst kısmını iki pozisyonda
sabitleyebilirsiniz.

Kullanmaya başlamadan önce daima
kemer sisteminin düzgün kurulmuş ve
kapatılmış olduğuna dikkat edin.
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_ GARANTİ
Garanti, ürünün satın alındığı tarihte başlar. Garanti süresi, ürünün nihai
olarak kullanıldığı ülkede geçerli olan garanti süresine uygundur. Garanti,
üründe iyileştirmelerin yapılması, üreticinin tercihine göre yedek teslimat
veya ürün değerinin düştüğünün tespiti konularını içerir.
Garanti, sadece ürünü ilk kullanan için geçerlidir. Eksiklik halinde garanti
haklarının kullanılması, ancak hatanın ilk kez ortaya çıkması ile birlikte
derhal ürünün bayisine bildirilmesi halinde söz konusudur. Ürünü satan
bayi sorunu çözememesi halinde ürünü, hatayı ayrıntılı olarak tanımlayan
bir rapor ve ürünün satın alındığı tarihi gösteren resmi satış fişi ile birlikte
üreticiye geri gönderecektir. Üretici, kendisi tarafından teslim edilmeyen
ürünler üzerinde meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir.
Garanti, şu hallerde ortadan kalkar:
• Ürün üzerinde değişiklik yapılması.
• Komple ürünün satış fişi ile birlikte eksikliğin ortaya çıkmasını
müteakip 14 günlük süre içerisinde bayisine geri götürülmemesi.
• Hatanın yanlış kullanım veya bakımdan veya kullanıcının başka
bir kusurundan kaynaklanması, özellikle de kullanım kılavuzuna
uyulmamasından dolayı meydana gelmesi.
• Ürün üzerinde üçüncü şahıslar tarafından tamirat yapılması.
• Hatanın bir kazadan kaynaklanıyor olması.
• Seri numarasının hasara uğratılması veya kaldırılması.
Ürünün sözleşmeye uygun kullanımından kaynaklanan değişiklikler veya
kötüleşmeler (aşınma) garanti kapsamına girmez. Üreticinin garanti
kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerle ürünün garanti süresi uzamaz.

42

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
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Navodila za vgradnjo in uporabo
Návod na montáž a obsluhu
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Montaj ve Kullanma Kılavuzu
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