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// GEEIGNETE BUGGY-FAHRGESTELLE

_ GB // COMPATIBLE BUGGY CHASSIS
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02

03

_F

// CHASSIS DE POUSSETTES APPROPRIES

_E

// CHASIS DE SILLA DE PASEO ADECUADOS

_I

// TELAI PER PASSEGGINO COMPATIBILI

_P

// CHASSIS DO CARRINHO DE BEBÉ
COMPATÍVEIS

_ NL // GESCHIKTE BUGGY-ONDERSTELLEN
_N

// EGNEDE BUGGY-CHASSISER

_ DK // EGNEDE BUGGY CHASSISRAMMER
_ FIN // YHTEENSOPIVA ISTUINRUNKO
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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 SNUG
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_ OPLYSNINGER

_ OVERSIGT

BEMÆRK!

01 Overdel fodområde

02 bæreseler
03 Lynlåse fodområde

04 Monteringsseler
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05 Lynlåse hovedområde

• Læs betjeningsvejledningen grundigt inden brug af CONCORD SNUG og
opbevar den altid til fremtidig brug.
Hvis du ikke følger de her beskrevne informationer, kan dette nedsætte
barnets sikkerhed!

ADVARSEL!
• Dette produkt er kun egnet til børn, der endnu ikke kan sidde opret selv.
• Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
• Lad ikke andre børn lege i nærheden af CONCORD SNUG Softbæretaske
uden opsyn.
• CONCORD SNUG Softbæretaske må aldrig bruge på et stel
• Ilæg kun madrasser op til en tykkelse på 15 mm.
• Brug kun CONCORD SNUG Softbæretaske kun på en fast, vandret og tør
undergrund.
• Brug ikke CONCORD SNUG Softbæretaske, når dele er knækket, revnet
eller mangler.
• Der må kun anvendes reservedele, der er leveret eller anbefalet af
CONCORD.
• Bemærk de risici, der udgår fra åben lid og andre varmekilder om elvarmeapparater, gasflammer etc., når disse befinder sig i umiddelbar
nærhed af CONCORD SNUG Softbæretasken.
• Undersøg bæreseler, monteringsseler og bunden af CONCORD SNUG
Softbæretasken regelmæssigt for skader og tegn på slitage.
• Bortskaf omgående plastemballagen De kan være livsfarlige for børn.
• Bærehåndtag på CONCORD SNUG skal holdes ude under brug af
barnevognen.
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_ MONTERING AF CONCORD SNUG SOFTBÆRETASKE
Siddeenheden på CONCORD WANDERER skal under brugen af CONCORD
SNUG være monteret mod køreretningen.

Før monteringsselerne (04) i hovedområdet hen
over rørrammen og fastgør die på trykknapperne
på vognens betræk.

Fjern sikkerhedsbøjlen og bring ryglænet på
CONCORD WANDERER i vandret position.
Løsn betrækkets velcrolukninger i fodområdet.
Sæt fodstøtten på CONCORD WANDERER opad for at stabilisere
CONCORD SNUG Softbæretasken yderligere.

Løsn trykknapperne på
monteringsselerne (04).
Sæt CONCORD SNUG
Softbæretasken med
fodområdet i retning
af siddeenhedens
fodområde ind i CONCORD
WANDERER.

Før monteringsselerne (04) i fodområdet mellem
rørstellet og betræk og luk trykknapperne på
monteringsselerne.
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Se også CONCORD
WANDERERs
betjeningsvejledning.

ADVARSEL!
• Kontroller altid inden
brug at CONCORD
SNUG Softbæretasken
er monteret og fastgjort
korrekt.

ADVARSEL
• Hvis der ikke længere er brug for CONCORD SNUG
lukkes betrækkets velcrolukninger i fodområdet på
CONCORD WANDERER.
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_ ÅBNING AF FODOMRÅDET

_ INFORMATIONER TIL RENGØRINGEN

For at åbne fodområdet trækkes lynlåsene (03) på venstre og højre side
af CONCORD SNUG til den ønskede position og fodområdets overdel (01)
vippes op.

For at fjerne lette forureninger fra CONCORD SNUG, er det nok at rense
den med en blød børste eller en fugtig klud. Ved stærke forureninger kan
CONCORD SNUG vaskes Tag bundpladen ud af lommerne på undersiden
og fjern madrassen.

• I forbindelse med fugt, især ved vask,
kan betrækkene let smitte.
• Brug ingen opløsningsmidler!

_ BRUG SOM FODPOSE

Lad betrækket tørre helt efter vask. Læg herefter bundpladen ind i tasken på
undersiden og madrassen igen ind i CONCORD SNUG.

CONCORD SNUG kan ud over brugen som softbæretaske også bruges
som fodpose. Hertil skal bundpladen fjernes fra taskens underside, og
selesystemet på CONCORD WANDERER skal føres gennem de dertil
beregnede åbninger på undersiden af CONCORD SNUG og i madrassen.

ADVARSEL
•
•
•
•

Kontrollér altid inden brug at selesystemet er korrekt installeret og indstillet.
Benyt altid selesystemet, når CONCORD SNUG bruges som fodpose.
Se også CONCORD WANDERERs betjeningsvejledning.
Når du ikke længere benytter CONCORD SNUG som fodpose, lægges
bundpladerne igen ind i taskens underside.
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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

Einbau- und Bedienungsanleitung
Instructions for attachment and use
Directives d‘installation et mode d‘emploi
Instrucciones de montaje y de uso
Istruzioni per l‘uso e il montaggio
Manual de montagem e de utilização
Inbouw- en bedieningshandleiding
Bruksanvisning og monteringsveiledning
Monterings- og betjeningsvejledning
Kiinnitys- ja käyttöohjeet
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