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• CONCORD WANDERER

_ D //  GEEIGNETE BUGGY-FAHRGESTELLE

_ GB //  COMPATIBLE BUGGY CHASSIS

_ 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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_ 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 SNUGin kanssa.
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_ YLEISKUVA _ OHJEET

HUOMIO 
• Lue ennen käyttöä CONCORD SNUG pehmytkantokassin käyttöohje 

huolellisesti läpi ja säilytä se ehdottomasti myöhäisempää käyttöä varten.
 Tämän ohjekirjan ohjeiden laiminlyönti voi vaarantaa lapsen turvallisuuden.

VAROITUS
• Tämä tuote sopii vain lapselle, joka ei vielä osaa istua itsestään.
• Älä jätä lasta ilman valvontaa.
• Älä anna muiden lasten leikkiä ilman valvontaa CONCORD SNUG 

pehmytkantokassin läheisyydessä.
• Älä käytä CONCORD SNUG pehmytkantokassia koskaan telineellä.
• Käytä enintään 15 mm paksuja patjoja.
• Käytä CONCORD SNUG pehmytkantokassia vain kiinteällä, tasaisella ja 

kuivalla alustalla.
• Älä käytä CONCORD SNUG pehmytkantokassia, jos osat ovat viallisia tai 

repeytyneitä tai ne puuttuvat.
• Käytä vain CONCORDin toimittamia ja suosittamia varaosia.
• Ota huomioon riskit, jotka lähtevät avotulesta ja muista lämmön lähteistä, 

kuten sähköisistä lämmityslaitteista, kaasuliekeistä jne., kun ne ovat 
CONCORD SNUG kantokassin läheisyydessä.

• Tutki säännöllisesti CONCORD SNUG pehmytkantokassin kantohihnat, 
kiinnityshihnat ja pohjan vaurioilta ja kulumiselta.

• Hävitä muovipakkaukset välittömästi. Lapselle ne voivat olla 
hengenvaarallisia.

• CONCORD SNUG kantohihnoja on pidettävä ulkona lastenvaunujen 
käytön aikana.

04 Kiinnityshihnat

03 Jalkatilan vetoketju

05 Pään alueen vetoketju

02 Kantohihnat01 Jalkatilan päällyspuoli
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_ CONCORD SNUG PEHMYTKANTOKASSIN 
 KOKOAMINEN

CONCORD WANDERERin istuinyksikön on oltava CONCORD SNUGin 
käytön aikana selkä menosuuntaan. 
Irrota suojakaari ja aseta CONCORD WANDERERin 
selkänoja vaakasuoraan asentoon. 

Avaa päällyksen tarrakiinnikkeet jalkatilasta.

Vie pääalueen kiinnityshihnat (04) putkikehyksen 
yli ja kiinnitä ne rattaiden päälliseen neppareilla.

Vie kiinnityshihnat (04) jalkatilassa putkitankojen ja 
päällisen välistä läpi ja sulje kiinnityshihnojen nepparit. 

Aseta CONCORD WANDERERin tukijalka ylös CONCORD SNUG 
pehmytkantokassin vakauttamiseksi. 

Noudata myös 
CONCORD WANDERERin 
käyttöohjetta.

VAROITUS
• Tarkista aina ennen 

käyttöä, että CONCORD 
SNUG pehmytkantokassi 
on kiinnitetty oikein ja 
täydellisesti.

VAROITUS
• Kun et enää käytä CONCORD SNUGia, sulje 

CONCORD WANDERERin jalkatilan päällyksen 
tarrakiinnikkeet.

Irrota kiinnityshihnan (04) 
nepparit. Aseta CONCORD 
SNUG pehmytkantokassin 
jalkatila CONCORD 
WANDERERin istuinyksikön 
jalkatilan suuntaisesti. 
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_ JALKATILAN AVAAMINEN

_ JALKAPUSSINA KÄYTTÄMINEN

Vedä jalkatilan avaamiseksi CONCORD SNUG pehmytkantokassin 
vasemman- ja oikeanpuoleiset vetoketjut (03) toivottuun asentoon saakka 
auki ja käännä jalkatilan päällyspuoli (01) auki.

CONCORD SNUGia voidaan käyttää pehmytkantokassina käyttämisen lisäksi 
jalkapussina. Siihen tarkoitukseen kassin pohjalevy on poistettava ja 
CONCORD WANDERERin vyöjärjestelmä on pujotettava CONCORD SNUGin 
pohjassa ja patjassa olevien aukkojen läpi.

VAROITUS
• Tarkasta aina ennen käyttöä, että vyöjärjestelmä on asennettu oikein ja 

säädetty oikein.
• Käytä aina vyöjärjestelmää, kun käytät CONCORD SNUGia jalkapussina.
• Noudata CONCORD WANDERERin käyttöohjetta.
• Kun et enää käytä CONCORD SNUGia jalkapussina, pane pohjalevyt 

takaisin kassin pohjalle.

_ TIETOJA PUHDISTUKSESTA

CONCORD SNUG pehmytkantokassin vähäisen lian poistoon riittää sen 
harjaaminen pehmeällä harjalla tai kostealla pyyhkeellä pyyhkiminen. 
Jos likaantuminen on voimakasta, voi CONCORD SNUGin myös pestä. Irrota 
ennen pesua pohjalevy kassin pohjasta ja patja. 

Anna päällisen kuivua kokonaan, ennen kuin laitat sen takaisin paikoilleen! 
Laita lopuksi CONCORD SNUGin pohjalevy ja patja kassin pohjalle. 

•  Päälliset voivat päästää väriä hieman 
kastuessaan, erityisesti pesun yhteydessä.

•  Älä käytä liuotinaineita!
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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

Bruksanvisning og monteringsveiledning

Monterings- og betjeningsvejledning

Kiinnitys- ja käyttöohjeet


