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_ TÜRKÇE
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_ ÇOK TEŞEKKÜRLER!

Bir Concord Kalite Ürününü tercih etmiş olmanız çok güzel. 
Bu ürünün çok yönlülüğünden ve güvenliğinden oldukça etkileneceksiniz. 
Size yeni CONCORD HUG’unuzun kullanımı sırasında mutluluklar 
diliyoruz.

Bu CONCORD HUG, CONCORD NEO için optimize edilmiştir, ancak 
daha bir çok çocuk arabasına da uyumludur.
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_ GENEL BAKIŞ
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_ UYARI BİLGİLERİ

DİKKAT 
•		CONCORD	HUG’u	kullanmadan	önce	Kullanma	Kılavuzunu	dikkatle	
 okuyun ve bunu muhakkak müteakip okumalar için özenle saklayın.

DİKKAT
•	 Çocuğu,	dikkatinizi	üzerinden	çekerek	bırakmayın.
•	 CONCORD	HUG’da	daima	sadece	tek	bir	çocuk	oturabilir,	ya	da	
 yatabilir.
•	 Çocuğunuz	CONCORD	HUG’da	oturuyorken	ya	da	yatıyorken	emniyet	
 kemerlerini daima kullanın.
•	 Parçaları	kırılmışsa	veya	yırtılmışsa	ya	da	eksikse,	CONCORD	HUG’u	
 kullanmayın.
•	 Kurdelelerin	uç	taraflarındaki	düğümleri	doğru	şekilde	ve	sıkı	olarak	
 atıldıklarını düzenli olarak kontrol edin.
•	 Eğer	bunlar	CONCORD	HUG’un	yakınlarında	bulunuyorlarsa,	
 açık ateşten ve elektrikli ısıtma cihazları, gaz alevi, vb. gibi diğer ısı 
 kaynaklarından meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli olun.
•	 Plastik	ambalajları	derhal	yerlerinden	sökün.	Bunlar	çocuklar	için	hayati	
 tehlike oluşturabilirler.

Burada söz edilen uyarılara uymadığınız takdirde bu durum, çocuğunuzun 
güvenliğini engelleyebilir.
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03 
Sabitleme kurdelesi

04 
Ayak bölgesi 
fermuarları _ TEMİZLEMEYLE İLGİLİ BİLGİLER

CONCORD HUG’u hafif kirlenmelerden arındırabilmek için, yumuşak bir 
fırça veya nemli bir bez yardımıyla temizlemek yeterli olacaktır.  

Concord	HUG	çamaşır	makinesinde,	tek	başına	30°	sıcaklıkta	yıkanabilir.

02
Bolluk ayarı Taille

01 
Fermuar 



_ CONCORD HUG’UN MONTAJI

CONCORD HUG montajı için önce CONCORD Buggy‘nin kemerini çözün 
(bkz. CONCORD Buggy kullanım kılavuzu). 

Ardından CONCORD HUG‘ı 
CONCORD Buggy‘nin içine koyun ve 
kemeri öngörülen deliklerin içinden 
geçirin. 
CONCORD HUG‘ın arka kısmındaki cırt 
bantları kapatın. 

CONCORD HUG‘ı sabitleme 
kordonlarının (03) CONCORD yardımıyla 
Buggy‘e sabitleyin. 

Kullanmaya başlamadan önce daima 
kemer sisteminin düzgün kurulmuş ve 
kapatılmış olduğuna dikkat edin.
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_ CONCORD HUG’UN BOLLUğUNUN AYARLANMASI

CONCORD HUG‘ın genişliği, bel 
alanında (02) uyarlama yapılarak 
ayarlanabilir.

Kordon bantlarının fazla kısımlarını kafa 
alanına ilmikler yardımıyla sabitleyin.
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_ KUNDAK ALTLIğI OLARAK KULLANIM

CONCORD HUG‘ı bebek 
bezi değiştirme altlığı olarak 
kullanmak için fermuarı (01) 
ve ayak bölgesindeki (04) 
fermuarları açıp CONCORD 
HUG‘ı dışa katlayın.
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_ GARANTİ

Garanti, ürünün satın alındığı tarihte başlar. Garanti süresi, ürünün nihai 
olarak kullanıldığı ülkede geçerli olan garanti süresine uygundur. Garanti, 
üründe iyileştirmelerin yapılması, üreticinin tercihine göre yedek teslimat 
veya ürün değerinin düştüğünün tespiti konularını içerir. 

Garanti, sadece ürünü ilk kullanan için geçerlidir. Eksiklik halinde garanti 
haklarının kullanılması, ancak hatanın ilk kez ortaya çıkması ile birlikte 
derhal ürünün bayisine bildirilmesi halinde söz konusudur. Ürünü satan 
bayi sorunu çözememesi halinde ürünü, hatayı ayrıntılı olarak tanımlayan 
bir rapor ve ürünün satın alındığı tarihi gösteren resmi satış fişi ile birlikte 
üreticiye geri gönderecektir. Üretici, kendisi tarafından teslim edilmeyen 
ürünler üzerinde meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir. 

Garanti, şu hallerde ortadan kalkar: 
•	 Ürün	üzerinde	değişiklik	yapılması.
•	 Komple	ürünün	satış	fişi	ile	birlikte	eksikliğin	ortaya	çıkmasını	
 müteakip 14 günlük süre içerisinde bayisine geri götürülmemesi.
•	 Hatanın	yanlış	kullanım	veya	bakımdan	veya	kullanıcının	başka	
 bir kusurundan kaynaklanması, özellikle de kullanım kılavuzuna 
 uyulmamasından dolayı meydana gelmesi. 
•	 Ürün	üzerinde	üçüncü	şahıslar	tarafından	tamirat	yapılması.	
•	 Hatanın	bir	kazadan	kaynaklanıyor	olması.	
•	 Seri	numarasının	hasara	uğratılması	veya	kaldırılması.

Ürünün sözleşmeye uygun kullanımından kaynaklanan değişiklikler veya 
kötüleşmeler (aşınma) garanti kapsamına girmez. Üreticinin garanti 
kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerle ürünün garanti süresi uzamaz. 
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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

H
N

E
 0

2
/0

81
0




