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_ KIITOS!

Hienoa, että valitsit Concord-laatutuotteen. Tulet vakuuttumaan tuotteen 
monipuolisuudesta ja turvallisuudesta. Toivotamme mukavia hetkiä 
hankkimasi CONCORD HUG -makuupussin parissa.

Tämä CONCORD HUG on muotoiltu erityisesti CONCORD NEO 
-vaunumalliin sopivaksi, mutta se sopii moniin muihinkin lastenvaunuihin.



_ YLEISTÄ
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_ VAROITUKSET

HUOMIO 
•	 Lue	käyttöohjeet	huolellisesti	ennen	CONCORD	HUG	-makuupussin	
 käyttöä ja säilytä ohjeet ehdottomasti myöhempää tarvetta varten.

HUOMIO
•	 Älä	koskaan	jätä	lasta	ilman	valvontaa.
•	 CONCORD	HUG	-makuupussissa	saa	olla	kerrallaan	vain	yksi	lapsi.
•	 Käytä	aina	turvavöitä	lapsen	istuessa	tai	maatessa	
 CONCORD HUG -makuupussissa.
•	 Älä	käytä	CONCORD	HUG	-makuupussia,	jos	siinä	on	murtuneita,	
 repeytyneitä tai puuttuvia osia.
•	 Tarkasta	säännöllisesti,	että	nauhojen	päässä	olevat	solmut	ovat	aina
 tiukasti ja kunnolla kiinni.
•	Ota	huomioon	avotulesta	ja	muista	CONCORD	HUG	-makuupussin	
 lähellä olevista lämmönlähteistä, kuten sähkölämmittimistä, 
 kaasuliekeistä jne. syntyvät riskit.
•	 Hävitä	muoviset	pakkausmateriaalit	heti.	Ne	voivat	olla	lapsille	
 hengenvaarallisia.

Käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
heikentää lapsen turvallisuuden.
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03 
Kiinnitysnauha

04 
Jalkaosan 
vetoketjut

_ PUHDISTUSOHjEET

CONCORD HUG -makuupussin voi puhdistaa epäpuhtauksista 
pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla.  

CONCORD HUG -makuupussin voi pestä koneessa (pesuohjelma 30 °C) 
erillään muista pyykeistä.

02
Keskiosan 
leveyden 

säätäminen

01 
Vetoketju 



_ CONCORD HUG -MAKUUPUSSIN ASENTAMINEN

Aloita CONCORD HUG -makuupussin asentaminen irrottamalla ensin 
CONCORD -vaunujen vyöt (katso CONCORD -vaunujen käyttöohje). 

Aseta CONCORD HUG -makuupussi 
CONCORD -vaunuihin ja pujota vyöt 
niitä varten tehdyistä aukoista. 
Sulje CONCORD HUG -makuupussin 
takapuolella olevat tarrakiinnikkeet. 

Kiinnitä CONCORD HUG 
kiinnitysnauhoilla (03) 
CONCORD -vaunuihin. 

Tarkista aina ennen käyttöä, että 
vyömekanismi on oikein asennettu ja 
lukittu.
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_ CONCORD HUG -MAKUUPUSSIN LEVEYDEN 
 SÄÄTÄMINEN

CONCORD HUG -makuupussin 
leveyttä voidaan säätää vetoketjujen 
ja keskiosan (02) säätömekanismin 
avulla.

Kiinnitä pääosan nauhojen ylijäävät 
osat kuminauhojen avulla.
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_ HOITOALUSTANA KÄYTTÄMINEN

Jos haluat käyttää CONCORD 
HUG -makuupussia hoitoalustana, 
avaa leveyssäädön vetoketju (01) 
ja jalkaosan vetoketjut (04) ja taita 
CONCORD HUG 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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Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση.
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