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• CONCORD WANDERER

_ GR // ΠΛΑΙΣΙΑ	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	ΤΩΝ	BUGGY

_ H // ALKALMAS	SPORT	BABAKOCSI	VÁZ

_ CZ // VHODNÉ	PODVOZKY	BUGGY

_ SLO // PRIMERNA	PODVOZJA	OTROŠKEGA
	 	 	 VOZIČKA

_ SK // VHODNÉ	PODVOZKY	BUGGY

_ PL // DOSTOSOWANA	RAMA	WÓZKA

_ TR // UYGUN	BUGGY	KAROSERLERİ

// שלדות	מתאימות	של	טיולונים  HE  _

// هياكل	عربات	األطفال	المالئمة  AR  _

_ RU // СОВМЕСТИМАЯ	РАМА	ДЕТСКОЙ	КОЛЯСКИ
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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 vašega novega vozička 
CONCORD SNUG vam želimo veliko veselja.
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_ PREGLED _ NAPOTKI

POZOR 
• Pred uporabo mehke nosilne torbe CONCORD SNUG pozorno preberite 

navodila za uporabo in jih obvezno shranite za poznejšo uporabo.
 Če teh navodil ne boste upoštevali, boste zmanjšali varnost vašega otroka!

OPOZORILO
• Ta izdelek je primeren le za enega otroka, ki še ne zna samostojno sedeti.
• Svojega otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
• Drugih otrok ne pustite, da se brez nadzora igrajo v bližini mehke nosilne 

torbe CONCORD SNUG.
• Mehke nosilne torbe CONCORD SNUG ne smete nikoli uporabljati na 

stojalu.
• Uporabljajte le vzmetnice, debele 15 mm.
• Mehko nosilno torbo CONCORD SNUG uporabljajte samo na trdi, 

vodoravni in suhi podlagi.
• Mehke nosilne torbe CONCORD SNUG ne uporabljajte, če so njeni deli 

zlomljeni, raztrgani ali manjkajo.
• Uporabljati je dovoljeno samo nadomestne dele, ki jih dostavi ali priporoča 

podjetje CONCORD.
• Upoštevajte tveganja, ki izhajajo iz odprtega ognja in drugih virov toplote, 

kot so električni grelniki, plinski plameni itd., če so v neposredni bližini 
mehke nosilne torbe CONCORD SNUG.

• Redno preverjajte, ali so nosilni pasovi, pritrdilni pasovi in dno mehke 
nosilne torbe CONCORD SNUG poškodovani in obrabljeni.

• Plastično ovojnino odstranite takoj. Lahko je življenjsko nevarna za otroke.
• Nosilni ročaji CONCORD SNUG morajo med uporabo otroškega vozička 

biti zunaj.04 Pritrdilni pasovi

03 Zadrge na predelu nog

05 Zadrge na predelu glave

02 Nosilni pasovi01 Zgornji del 
predela nog
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_ NAMESTITEV MEHKE NOSILNE TORBE CONCORD SNUG

Sedežna enota vozička CONCORD WANDERER mora biti pri uporabi nosilne 
torbe CONCORD SNUG nameščena v nasprotni smeri vožnje. 

Odstranite varovalo in naslonjalo vozička CONCORD 
WANDERER prestavite v vodoravni položaj. 

Odprite ježke prevleke na predelu nog.

Napeljite pritrdilne pasove (04) na predelu glave 
preko cevastega okvirja in jih s pritiskači pritrdite 
na prevleko vozička.

Napeljite pritrdilne pasove (04) na predelu nog med 
cevastim ogrodjem in prevleko in zaprite pritiskače 
pritrdilnih pasov. 

Postavite oporo za noge vozička CONCORD WANDERER navzgor, da 
dodatno stabilizirate mehko nosilno torbo CONCORD SNUG. 

Upoštevajte tudi navodila 
za uporabo vozička 
CONCORD WANDERER.

OPOZORILO
• Vedno pred uporabo 

preverite, ali je mehka 
nosilna torba CONCORD 
SNUG pravilno in 
popolnoma pritrjena.

OPOZORILO
• Če nosilne torbe CONCORD SNUG več ne boste 

uporabljali, zaprite ježke prevleke na predelu nog 
vozička CONCORD WANDERER.

Odprite pritiskače pritrdilnih 
pasov (04). Mehko 
nosilno torbo CONCORD 
SNUG vstavite v voziček 
CONCORD WANDERER 
s predelom nog v smeri 
predela nog sedeža. 
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_ ODPIRANJE PREDELA NOG

_ UPORABA KOT VREČA ZA NOGE

Če želite odpreti predel nog, odprite zadrge (03) na levi in desni strani mehke 
nosilne torbe CONCORD SNUG do želenega položaja in odprite zgornji del 
predela za noge (01).

CONCORD SNUG lahko po koncu obdobja, ko ste ga uporabljali kot 
mehko nosilno torbo, uporabljate kot vrečo za noge. Pri tem je treba 
odstraniti spodnjo ploščo na spodnji strani torbe in napeljati pasove vozička 
CONCORD WANDERER skozi za to predvidene odprtine na spodnji strani 
CONCORD SNUG in v vzmetnici.

OPOZORILO
• Pred uporabo vedno preverite, ali so pasovi pravilno nameščeni.
• Kadar CONCORD SNUG uporabljate kot vrečo za noge, vedno 

uporabljajte pasove.
• Upoštevajte navodila za uporabo vozička CONCORD WANDERER.
• Če CONCORD SNUG ne boste več uporabljali kot vrečo za noge, znova 

vstavite spodnjo ploščo na spodnjo stran torbe.

_ INFORMACIJE O ČIŠČENJU

Če želite z mehke nosilne torbe CONCORD SNUG odstraniti manjše 
umazanije, zadošča, da ga pokrtačite z mehko krtačo ali ali obrišete vlažno 
krpo. Pri močni umazaniji lahko CONCORD SNUG operete v stroju. 
Pred pranjem iz torbe na spodnji strani odstranite talno ploščo in vzmetnico. 

Po pranju počakajte, da se prevleka povsem posuši. Nato položite talno 
ploščo in vzmetnico na spodnjo stran torbe CONCORD SNUG. 

• Če je prevleka izpostavljena vlagi, zlasti pri 
pranju, se lahko rahlo obarva.

• Ne uporabljajte topil!



32

_ 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


