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_ MONET KIITOKSET!

Kiitos, että valitsit laadukkaan CONCORD-tuotteen. Olemme varmoja 
siitä, että tulet arvostamaan sen monipuolisia ja turvallisia ominaisuuksia. 
Toivotamme Sinulle miellyttäviä hetkiä uuden CONCORD HUGin kanssa.
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Jalkatilan vetoketju04 

Jalkatilan 
päällyspuoli

01 Pään alueen 
vetoketju

02 Pään alue

_ YLEISKUVA _ VAROITUSOHJEITA

HUOMIO
• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen CONCORD HUGin käyttöä ja 

säilytä ne ehdottomasti myöhempää käyttöä varten.

HUOMIO
• Älä jätä lasta koskaan yksin.
• CONCORD HUGissa saa istua/maata aina vain yksi lapsi.
• Käytä CONCORD HUGia vain yhdessä vauvan makuukaukalon kanssa, 

ryhmä 0 / 0+ (esim. CONCORD AIR).
• Käytä aina turvavöitä, kun lapsi istuu / makaa CONCORD HUGissa.
• Hävitä muovipakkaukset välittömästi. Lapselle ne voivat olla 

hengenvaarallisia.

Tämän ohjekirjan ohjeiden laiminlyönti voi vaarantaa lapsen turvallisuuden.

_ TIETOJA PUHDISTUKSESTA

CONCORD HUGin vähäisen lian poistoon riittää sen harjaaminen 
pehmeällä harjalla tai kostealla pyyhkeellä pyyhkiminen.

CONCORD HUGin voi pestä pesukoneessa erillään, lämpötila 30 °C. 
CONCORD HUGia ei saa valkaista eikä silittää, ei kemiallista pesua, 
ei kuivausrummussa kuivaamista eikä  linkoamista.
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_ CONCORD HUGIN KIINNITTÄMINEN

Avaa sitten CONCORD HUGin 
selkäpuolella olevien vyönohjainten 
tarrakiinnikkeet. 

Laita CONCORD HUG sitten vauvan 
makuukaukaloon ja pujota vyöt 
CONCORD HUGin vastaavista 
vyönohjaimista Sulje CONCORD HUG 
-makuupussin selkäpuolella olevat 
tarrakiinnikkeet. 

Tarkista aina ennen käyttöä, että 
vyömekanismi on oikein asennettu ja 
lukittu.

Avaa ensin vauvan makuukaukalon 
vyön lukko CONCORD HUGin 
asennusta varten
(katso vauvan makuukaukalon / 
CONCORD AIRin käyttöohje) 

_ PÄÄN ALUEEN AVAAMINEN

Avaa pään alueen vetoketjuja (01) 
tarpeeksi ja käännä pään alueen 
sivuosat ja yläosa (02) ulospäin.

Tarrakiinnikkeiden avulla jalkatilan 
päällyspuoli voidaan kiinnittää 
kahteen asentoon.

_ JALKATILAN AVAAMINEN

Vedä CONCORD HUGin jalkatilan avaamiseksi vasemman- ja 
oikeanpuoleiset vetoketjut (03) tarpeeksi auki ja käännä jalkatilan 
päällyspuoli (04) auki. 
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_ TAKUU

Takuu tulee voimaan turvaistuimen ostoajankohtana. Takuuaika vastaa 
loppukäyttäjän asuinmaassa sovellettavaa lastenistuinten lakimääräistä 
takuuaikaa. Takuu kattaa valmistajan harkinnasta riippuen vian 
korjaamisen, laitteen vaihtamisen uuteen tai hinnanalennuksen.

Takuu koskee ainoastaan ensimmäistä käyttäjää. Vian ilmetessä 
takuuseen voidaan vedota ainoastaan, jos viasta ilmoitetaan 
erikoistuneelle jälleenmyyjälle välittömästi sen jälkeen, kun vika on ensi 
kertaa ilmennyt.

Ellei erikoistunut jälleenmyyjä pysty ratkaisemaan ongelmaa, hänen tulee 
palauttaa tuote valmistajalle ja oheistaa siihen tarkka reklamaatiokuvaus 
ja hankintapäivämäärän ilmaiseva virallinen kuitti.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteista, joita se ei ole pannut tarjolle.

Oikeus esittää takuuvaatimuksia raukeaa, jos:
• tuotetta on muunneltu
• tuotetta ja ostotodistusta ei ole palautettu jälleenmyyjälle 
 14 vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä
• vian on aiheuttanut virheellinen käsittely tai huolto tai mikä tahansa muu 
 käyttäjän virhe (etenkin se, ettei käyttöohjeita ole noudatettu)
• kolmannet osapuolet ovat korjanneet tuotetta
• vika on aiheutunut onnettomuudesta.
• sarjanumeroa on vahingoitettu tai se on poistettu.

Takuu ei kata tuotteen normaalista käytöstä (kulumisesta) johtuvaa 
muuntumista tai heikentymistä. Takuuaikaa ei jatketa niiden 
oikaisutoimenpiteiden perusteella, joihin valmistajat korvausvaateiden 
perusteella ryhtyvät.
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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
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