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_ NAJLEPŠA HVALA!

Lepo, da ste se odločili za kakovosten izdelek CONCORD. Vsestranskost 
in varnost tega izdelka vas bosta prepričala. Pri uporabi vaše nove vreče 
CONCORD HUG vam želimo veliko veselja.
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03
Zadrge na 

predelu nog
04 
Zgornji del 
predela nog

01 Zadrge na 
predelu glave

02 Predel glave

_ PREGLED _ OPOZORILNI NAPOTKI

POZOR 
• Pred uporabo vreče CONCORD HUG pazljivo preberite navodila za 

uporabo in jih shranite za kasneje.

POZOR
• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
• V vreči CONCORD HUG lahko vedno sedi oz. leži samo en otrok.
• Vrečo CONCORD HUG uporabljajte samo v povezavi z lupinico za 

dojenčke skupine 0 / 0+ (npr. CONCORD AIR).
• Če otrok sedi oz. leži v vreči CONCORD HUG, mora biti vedno pripet z 

varnostnim pasom.
• Plastično ovojnino odstranite takoj. Lahko je življenjsko nevarna za 

otroke.

Če teh navodil ne boste upoštevali, boste zmanjšali varnost vašega 
otroka.

_ INFORMACIJE O ČIŠČENJU

Če želite z vreče CONCORD HUG odstraniti manjše umazanije, zadošča, 
da ga pokrtačite z mehko krtačo ali ali obrišete vlažno krpo.

Vrečo CONCORD HUG lahko perete v pralnem stroju, ločeno pri 
30 °C. Vreče CONCORD HUG ne belite, likajte, kemično čistite, sušite v 
sušilnem stroju in centrifugirajte.



22 23

_ NAMESTITEV VREČE CONCORD HUG

Nato odprite ježka na režah za 
napeljavo pasov na zadnji strani vreče 
CONCORD HUG. 

Sedaj vrečo CONCORD HUG 
namestite v lupinico in napeljite pasove 
skozi ustrezne reže za pasove vreče  
CONCORD HUG. Zaprite ježka na 
hrbtni strani vreče CONCORD HUG. 

Pred uporabo vedno pazite, da je 
sistem pasov pravilno nameščen in 
priključen.

Pri namestitvi vreče CONCORD HUG 
najprej odprite zaponko lupinice.
(Glejte navodila za uporabo lupinice / 
CONCORD AIR.) 

_ ODPIRANJE PREDELA GLAVE

Odprite zadrge na predelu glave 
(01) do želenega položaja in 
razprite stranske dele in zgornji 
del predela glave (02) navzven.

S pomočjo ježka lahko zgornji del 
predela za noge pritrdite na dveh 
položajih.

_ ODPIRANJE PREDELA NOG 

Če želite odpreti predel nog, odprite zadrge (03) na levi in desni strani 
vreče CONCORD HUG do želenega položaja in odprite zgornji del 
predela za noge (04). 



24

_ GARANCIJA

Garancija začne veljati v trenutku nakupa. Rok trajanja garancije 
odgovarja vsakokrat v državi nakupa veljavnemu zakonitemu 
garancijskemu roku. Vsebinsko garancija obsega izboljšavo, dobavo 
nadomestil ali znižanje po izbiri proizvajalca.

Garancija se nanaša samo na prvega uporabnika. V primeru napake 
pridejo pravice iz garancije v poštev samo, če je bil defekt strokovnemu 
prodajalcu prijavljen takoj po prvi pojavitvi. Če strokovni prodajalec 
problema ne more rešiti, bo izdelek skupaj s podrobnim opisom 
reklamacije ter uradnim potrdilom o plačilu in datumom nakupa poslal 
proizvajalcu. Proizvajalec ne prevzame odgovornosti za škodo na 
izdelkih, ki jih ni sam dobavil.

Pravica iz garancije odpade, če
• je bil izdelek spremenjen.
• produkt ni bil skupaj s potrdilom o plačilu v roku 14 dni po nastanku 
 napake vrnjen trgovcu. 
• je defekt nastal zaradi napačne uporabe ali vzdrževanja ali zaradi 
 druge krivde uporabnika, še posebej, če navodila za uporabo niso bila 
 upoštevana.
• so tretje osebe izvajale popravila izdelka.
• je defekt nastal zaradi prometne nezgode.
• został uszkodzony bądź usunięty numer seryjny. 

Spremembe ali poslabšanja izdelka, nastale zaradi pogodbene uporabe 
(obraba) niso primer garancije. Na podlagi storitev proizvajalca v okviru 
garancije se garancija ne podaljša.





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
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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


