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_ NAJLEPŠA HVALA!

Lepo, da ste se odločili za kakovostni izdelek Concord. Prepričali se 
boste	lahko	o	mnogostranskosti	in	varnosti	tega	proizvoda.	Želimo	
vam veliko veselja pri uporabi vaše nove spalne vreče za dojenčka 
CONCORD HUG.

Spalna vreča CONCORD HUG je sicer namenjena predvsem za uporabo 
z vozičkom CONCORD NEO, vendar pa jo lahko uporabljate tudi v 
mnogih drugih vozičkih.



_ PREGLED
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_ OPOZORILA

POZOR 
•	 Pred	uporabo	spalne	vreče	CONCORD	HUG	skrbno	preberite	navodila	
 za uporabo in jih obvezno shranite za poznejše branje.

POZOR
•	Otroka	nikoli	ne	pustite	nenadzorovanega.
•	 V	spalni	vreči	CONCORD	HUG	sme	zmeraj	sedeti	oz.	ležati	le	en	otrok.
•	 Kadar	vaš	otrok	sedi	oz.	leži	v	spalni	vreči	CONCORD	HUG,	zmeraj	
 uporabljajte varnostne pasove.
•	 Če	so	deli	spalne	vreče	CONCORD	HUG	polomljeni,	raztrgani	ali	
 manjkajo, je ne uporabljajte.
•	 Redno	preverjajte,	ali	so	vozli	na	koncu	vrvic	pravilno	in	trdno	zavezani.
•	 Upoštevajte	tveganja,	ki	obstajajo,	če	spalno	vrečo	CONCORD	HUG	
 namestite v bližini odprtega ognja in drugih virov vročine, kot na primer 
 električnih grelnikov, plinskih plamenov itd.
•	 Plastično	embalažo	takoj	odstranite.	Lahko	bi	bila	namreč	smrtno	
 nevarna za otroka.

Če tukaj navedenih napotkov ne upoštevate, to lahko ogroža varnost 
otroka.
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03 
Pritrjevalna vrvica

04 
Zadrge na 
področju nog

_ PODATKI O ČIŠČENJU

Za odstranitev lažje umazanije na spalni vreči CONCORD HUG to lahko 
preprosto očistite z mehko krtačo ali vlažno krpo.  

Spalno vrečo CONCORD HUG lahko operete v pralnem stroju, 
ločeno	pri	30°.

02
Nastavitev širine 

okrog pasu

01 
Zadrga 



_ NAMESTITEV SPALNE VREČE CONCORD HUG

Pro vgradnji CONCORD HUG najprej odpnite pasove CONCORD 
Buggy-ja	(glejte	navodila	za	uporabo	CONCORD	Buggy).	

Nato CONCORD HUG vstavite v 
CONCORD Buggy in napeljite pasove 
skozi za to predvidene odprtine. 
Zapnite sprijemalne zapore na hrbtni 
strani CONCORD HUG. 

CONCORD HUG protrsite s pomočjo 
pritrjevalnih vrvic (03) na CONCORD 
Buggy. 

pred uporabo vedno pazite na to, da 
je sistem pasov pravilno nameščen in 
priključen.
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_ PRILAGODITEV ŠIRINE SPALNE VREČE 
 CONCORD HUG

Širino spalne vreče CONCORD 
HUG lahko prilagodite s pomočjo 
nastavitvije širine na območju 
pasu (02).

Odvečne konce vrvice na območju 
glave zavežite v pentljo.
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_ UPORABA KOT PODLAGA ZA PREVIJANJE

Za uporabo spalne vreče 
CONCORD HUG kot podlago 
za previjanje odprite zadrgo  
(01) in zadrge na območju nog 
(04) in razprite spalno vrečo 
CONCORD HUG.
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_ 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.
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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
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