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_ MONET KIITOKSET!

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

CONCORD COCOON on ihanteellinen CONCORD-lastenvaunuihin, mutta se 
sopii myös moniin muihin lastenvaunuihin.

_ TIETOjA pUHDISTUKSESTA

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

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

_ VAROITUSOHjEITA

HUOMIO 
•	 Lue	nämä	käyttöohjeet	ennen	käyttöä	huolella	ja	säilytä	ne	tallessa.	 

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.
•	 Säilytä	nämä	käyttöohjeet	hyvin	tallella,	mikäli	myöhemmin	ilmenee	

kysyttävää.

HUOMIO
•	 Älä	jätä	lasta	ilman	valvontaa.
•	 CONCORD	COCOON	-makuupussissa	saa	olla	kerrallaan	vain	yksi	lapsi.
•	 Käytä	aina	turvavöitä	lapsen	istuessa	tai	maatessa	 

CONCORD COCOON -makuupussissa.
•	 Älä	käytä	CONCORD	COCOON	-makuupussia,	jos	siinä	on	murtuneita,	
 repeytyneitä tai puuttuvia osia.
•	Ota	huomioon	avotulesta	ja	muista	CONCORD	COCOON	-makuupussin	
 lähellä olevista lämmönlähteistä, kuten sähkölämmittimistä, 
 kaasuliekeistä jne. syntyvät riskit.
•	 Hävitä	muoviset	pakkausmateriaalit	heti.	Ne	voivat	olla	lapsille	
 hengenvaarallisia.

Vyönohjaimet
Tuulisuoja
Ympäri menevä vetoketju
Poistettava yläpuoli
Käytännöllinen, vetoketjullinen laukku
Vyönohjainten tarrakiinnittimet
Nepparit pituuden muuttamiseen
Likaa hylkivä jalkatila
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_ CONCORD COCOONIN-KäYTTÖ

Aloita CONCORD COCOONin asentaminen 
irrottamalla ensin Buggy-rattaiden vyöt 
(katso Buggy-rattaiden käyttöohje). 

Avaa vetoketju (03), aseta CONCORD 
COCOON Buggy-rattaisiin ja pujota vyöt niitä 
varten tehtyjen vyönohjainten (01) läpi. 

Sulje CONCORD 
COCOONin takapuolella 
olevat tarrakiinnikkeet 
(06). 

Tarkista aina ennen käyttöä, että vyömekanismi 
on oikein asennettu ja lukittu. Huomioi myös 
Buggy-rattaiden käyttöohjeessa annetut ohjeet.

_ CONCORD COCOONIN pITUUDEN SOVITTAMINEN

CONCORD COCOONin pituus voidaan sovittaa 
painamalla jalkatilan takapuolella olevat nepparit 
(07) yhteen.
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CONCORD COCOONin päällyspuolta (04) voidaan käyttää 
vaipanvaihtoalustana. Avaa siihen tarkoitukseen vetoketju (03) ja irrota 
päällyspuoli (04).

_ 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.

_ VAIpANVAIHTOALUSTANA KäYTTäMINEN



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

_	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
_ MAGYAR
_ ČESKY
_ SLOVENSKO
_ SLOVENSKY
_ POLSKI
_ TÜRKÇE
עברית	_
العربية	_
_	Русский

Οδηγίες	για	προσαρμογή	και	χρήση.

Beszerelési és kezelési útmutató

Návod k montáži a obsluze

Navodila za vgradnjo in uporabo

Návod na montáž a obsluhu

Instrukcja	montażu	i	obsługi

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

הוראות	לחיבור	ושימוש

تعليمات	الوصل	واالستعمال

Руководство	по	использованию	принадлежности
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