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_ DZIĘKUJEMY!
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup wysokiej jakości
produktu firmy Concord. Przekonacie się Państwo, jak bardzo
uniwersalny i bezpieczny jest ten produkt.
Życzymy Państwu przyjemnego korzystania z nowego CONCORD HUG.
Ten CONCORD HUG został zoptymalizowany dla CONCORD NEO,
pasuje jednak także do wielu innych wózków dziecięcych.
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_ ZESTAWIENIE

_ WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE

UWAGA
• Przed przystąpieniem do użytkowania CONCORD HUG  należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi i koniecznie zachować ją do
późniejszego wglądu.

UWAGA

01
Zamek błyskawiczny

03
Sznureczek
mocujący

02
Dopasowanie
szerokości w talii

• Dziecka nie wolno pozostawiać bez opieki.
• W CONCORD HUG może siedzieć lub leżeć tylko jedno dziecko.
• Zawsze stosować pasy bezpieczeństwa, jeżeli dziecko siedzi lub leży
w CONCORD HUG.
• Nie stosować CONCORD HUG, jeżeli jakichkolwiek jego części
brakuje, lub są one złamane czy naderwane.
• Regularnie sprawdzać, czy węzły na końcu sznureczków są
prawidłowo i mocno zawiązane.
• Zwrócić uwagę na ryzyka związane z umiejscowieniem
CONCORD HUG w pobliżu otwartego ognia i innych źródeł ciepła,
jak np. przyrządów grzejnych, płomieni gazowych itd.
• Opakowania plastikowe natychmiast usunąć do odpadów. Mogą one
stanowić zagrożenie dla życia dziecka.
Nieprzestrzeganie opisanych wskazówek może mieć negatywny wpływ
na bezpieczeństwo dziecka!

04
Zamki
błyskawiczne
strefa nóg

_ INFORMACJE DOT. CZYSZCZENIA
W celu usunięcia lekkich zabrudzeń CONCORD HUG wystarczy
wyczyścić miękką szczotką lub wilgotną szmatką.
CONCORD HUG można prać oddzielnie w pralce w temperaturze 30°.
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_ ZAKŁADANIE CONCORD HUG

_ Dopasowanie szerokości CONCORD HUG

Do montażu CONCORD HUG najpierw rozpiąć pasy wózka CONCORD
Buggy (patrz instrukcja obsługi wózka CONCORD Buggy).

Przez dopasowanie talii (02) można
wyregulować szerokość CONCORD
HUG.

Włożyć CONCORD HUG do wózka
CONCORD Buggy i przełożyć pasy
przez przewidziane do tego otwory.
Zamknąć zapięcia na rzepę, znajdujące
się od tyłu CONCORD HUG.

Nadmiar sznurków w obszarze głowy
związać w kokardki.

Zamocować CONCORD HUG za
pomocą sznurków do mocowania
(03) do wózka CONCORD Buggy.
Przed użyciem zawsze sprawdzić
prawidłowość zamocowania i
zamknięcia systemu pasów.

_ Zastosowanie jako podkładka do
	przewijania
Aby użyć CONCORD HUG
jako podkładki do przewijania
otworzyć zamek błyskawiczny
(01) i zamki błyskawiczne w
stopach (04), a następnie
rozłożyć CONCORD HUG.
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_ GWARANCJA
Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili nabycia towaru. Jego długość
odpowiada ustawowemu okresowi gwarancji obowiązującemu w
kraju odbiorcy końcowego. Pod względem treści gwarancja obejmuje
poprawki, dostawę zamienną lub obniżkę [ceny] zgodnie z wyborem
producenta.
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego użytkownika. W razie wystąpienia
wady, roszczenia gwarancyjne rozpatrywane będą tylko w przypadku,
gdy użytkownik zwróci uwagę sprzedawcy na defekt niezwłocznie po
jego pierwszym wystąpieniu. Jeśli sprzedawca nie potrafi rozwiązać
problemu, odeśle produkt do producenta wraz z dokładnym opisem
reklamacji, jak również z oficjalnym dowodem zapłaty z datą zakupu.
Producent nie odpowiada za szkody dotyczące produktów, które nie
zostały dostarczone przez niego.
Roszczenia gwarancyjne nie przysługują, gdy:
• produkt został zmieniony,
• produkt nie został dostarczony do sprzedawcy w komplecie z
dowodem zakupu w ciągu 14 dni od pojawienia się wady,
• defekt powstał w wyniku wadliwego postępowania lub
niewłaściwej konserwacji czy też innego błędu użytkownika, zwłaszcza
jeśli nie przestrzegano instrukcji obsługi,
• osoby trzecie dokonywały napraw produktu,
• defekt powstał w wyniku wypadku.
• je bila poškodovana ali odstranjena serijska številka.
Zmiany lub pogorszenie się jakości produktu powstające w związku
z jego użytkowaniem (zużycie) nie stanowią powodu do wysuwania
roszczeń gwarancyjnych. Usługi świadczone przez producenta w
przypadku roszczenia gwarancyjnego nie wydłużają okresu gwarancji.
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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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Montaj ve Kullanma Kılavuzu
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تعليمات الوصل واالستعمال
Руководство по использованию принадлежности
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