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_ TUSEN TAKK!

Det er gledelig at du har bestemt deg for CONCORD kvalitetsprodukt. 
Du vil bli overbevist om mangfoldigheten og sikkerheten til dette 
produktet. Vi ønsker at du får stor glede av å bruke din nye CONCORD 
HUG.
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02 Hodeområde

_ OVERSIKT _ ADVARSLER

OBS
• Du må lese denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk CONCORD 

HUG, og du må absolutt oppbevare den for senere bruk.

OBS
• Aldri la barnet være uten oppsyn.
• I CONCORD HUG må kun ett barn sitte eller ligge.
• CONCORD HUG må kun brukes sammen med en spedbarn liggeskål 

av gruppe 0 / 0+ (f.eks. CONCORD AIR).
• Bruk alltid setebeltene, når barnet sitter eller ligger i CONCORD HUG.
• Plastikkemballasjen må omgående kastes. Den kan være livsfarlig for 

barn.

Hvis du ikke følger de anvisningene som er beskrevet her, kan det ha 
negativ innvirkning på barnets sikkerhet.

_ RENGJØRINGSOPPLYSNINGER

For å rengjøre lette forurensninger på CONCORD HUG, holder det, 
å rengjøre den med en myk børste eller fuktig klut.

CONCORD HUG kan vaskes separat i vaskemaskinen ved 30°. 
CONCORD HUG må ikke blekes, ikke strykes, ikke renses kjemisk, 
ikke tørkes i tørkemaskin, ikke sentrifugeres!
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_ MONTERING AV CONCORD HUG

Så åpner du borrelåsene ved 
belteåpningen på baksiden av 
CONCORD HUG. 

Ta så og legg CONCORD HUG inn i 
spedbarn liggeskålen og før beltene 
gjennom de tilsvarende belteåpningene 
til CONCORD HUG. Lukk borrelåsene 
på baksiden av CONCORD HUG. 

Kontroller alltid før bruk at 
stroppesystemet er riktig installert og 
lukket.

For montering av CONCORD HUG må 
du først åpne beltelåsen til spedbarn 
liggeskålen.
(se bruksanvisning til spedbarn 
liggeskålen / til CONCORD AIR) 

_ ÅPNING AV HODEOMRÅDET

Åpne glidelåsen i hodeområdet 
(01) til ønsket posisjon og slå 
ut sidedelene og overdelen til 
hodeområdet (02).

Ved hjelp av borrelåser kan du 
feste overdelen til fotområdet i to 
forskjellige posisjoner.

_ ÅPNING AV FOTOMRÅDET 

For å åpne fotområdet, trekker du opp glidelåsene (03) på venstre og 
høyre side til CONCORD HUG til ønsket posisjon og slår opp overdelen til 
fotområdet (04). 
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_ GARANTI

Garantien begynner den dagen produktet kjøpes. Garantivarigheten 
tilsvarer den lovmessige garantifristen som er gyldig i sluttforbrukerens 
hjemland. Garantien omfatter etteropprustning, reservedelslevering eller 
nedsettelse, alt etter hva produsenten velger.

Garantien gjelder kun for førsteforbruker. Ved feil/mangler kan en kun 
bruke garantirettighetene hvis defekten vises forhandleren øyeblikkelig 
etter at feil/mangler oppstår. Hvis fagforhandleren ikke kan løse 
problemet sendes produktet med en nøyaktig beskrivelse av feilen og en 
offisiell kvittering med kjøpedato til produsenten. Produsenten har ikke 
noe ansvar for skader på produkter som ikke leveres av produsenten 
selv.

Garantien utløper hvis:
• produktet ble endret.
• produktet ikke leveres komplett tilbake til forhandleren med 
 kjøpekvitteringen 14 dager etter at feilen oppstod.
• defekten oppstod pga. feil håndtering, vedlikehold eller annen 
 fremmedinngrep av brukeren, spesielt også hvis en ikke er 
 oppmerksom på bruksanvisningen.
• reparasjoner på produktet ble utført av tredjemann.
• defekten oppstod pga. en ulykke.
• Serienummeret er skadet eller ble fjernet.

Endringer eller nedsettelse av produktets kvalitet som oppstår under 
kontraktmessig bruk (slitasje) er ingen garantitilfeller. Hvis produsenten gir 
ytelser i sammenheng med et garantitilfelle forlenges ikke garantien.
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Einbau- und Bedienungsanleitung

Instructions for attachment and use

Directives d‘installation et mode d‘emploi
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