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_ SRDEČNÉ DÍKY!

Děkujeme, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek CONCORD. 
Budete potěšeni všestranností a bezpečností tohoto výrobku. 
Přejeme Vám hodně spokojenosti při používání Vašeho nového spacího 
vaku CONCORD HUG.
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03
Zdrhovadla v 

nožní části
04 
Horní díl 
nožní části

01 Zdrhovadla v 
hlavové části

02 Hlavová část

_ PŘEHLED _ VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

POZOR 
• Před použitím spacího vaku CONCORD HUG si pozorně přečtěte 

návod k obsluze a bezpodmínečně ho uschovejte pro pozdější použití.

POZOR
• Nenechte dítě nikdy bez dozoru.
• Ve spacím vaku CONCORD HUG smí sedět popř. ležet vždy jen  

jedno dítě.
• Spací vak CONCORD HUG používejte pouze ve spojení dětskou 

autosedačkou skupiny 0 / 0+ (např. CONCORD AIR).
• Pokud dítě ve spacím vaku CONCORD HUG sedí popř. leží, použijte 

vždy bezpečnostní pásy.
• Plastové obaly okamžitě zlikvidujte. Mohly by být pro děti životu 

nebezpečné.

Pokud nebudete respektovat zde popsaná upozornění, můžete tím 
ohrozit bezpečnost svého dítěte!

_ INFORMACE O ČIŠTĚNÍ

K odstranění mírného znečištění spacího vaku CONCORD HUG, stačí 
očištění měkkým kartáčem nebo navlhčeným hadrem.

Spací vak CONCORD HUG lze prát samostatně v pračce při teplotě 
30°C. Spací vak CONCORD HUG nebělte, nežehlete, nečistěte 
chemicky, nesušte v sušičce, neodstřeďujte!
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_ VSAZENÍ SPACÍHO VAKU CONCORD HUG

Následně rozepněte suché zipy u 
průchodů pásů na zadní straně spacího 
vaku CONCORD HUG. 

Vložte nyní spací pytel CONCORD 
HUG do dětské autosedačky a 
protáhněte pásy příslušnými průchody 
pásu ve spacím vaku CONCORD HUG. 
Zapněte suché zipy na zadní straně 
spacího vaku CONCORD HUG. 

Před použitím dbejte vždy na to, aby 
byl systém pásů řádně nainstalován a 
uzavřen.

Pro vsazení spacího vaku CONCORD 
HUG otevřete nejprve zámek pásu 
dětské autosedačky. (viz návod 
k obsluze dětské autosedačky / 
autosedačky CONCORD AIR) 

_ OTEVŘENÍ HLAVOVÉ ČÁSTI

Otevřete zdrhovadla v hlavové 
části (01) na požadovaný rozsah 
a založte boční díly a horní díl 
hlavové části (02) směrem ven.

Pomocí suchých zipů lze horní 
díl nožní části zafixovat ve dvou 
polohách.

_ OTEVŘENÍ NOŽNÍ ČÁSTI 

Pro otevření nožní části, zatáhněte zdrhovadla (03) na levé a pravé straně 
spacího vaku CONCORD HUG až do požadované polohy a odklopte 
horní díl nožní části (04). 
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_ ZÁRUKA

Záruka začíná okamžikem koupě. Délka záruky odpovídá zákonné 
záruční lhůtě platné v zemi koncového spotřebitele. Zahrnuje dodatečnou 
opravu, náhradní dodávku nebo slevu podle volby výrobce.

Záruka se vztahuje pouze na prvního uživatele. V případě nedostatku 
se záruční práva aplikují pouze tehdy, když byla závada oznámena 
specializovanému obchodníkovi neprodleně po prvním výskytu. Pokud 
obchodník problém vyřešit nemůže, pak výrobek zašle výrobci s přesným 
popisem reklamace a s oficiálním prodejním dokladem s datem nákupu. 
Výrobce nepřebírá ručení za škody na výrobcích, které nedodal.

Nárok na záruku zaniká, pokud:
• byl výrobek změněn.
• nebyl výrobek předán prodejci kompletně s prodejním dokladem do 
 14 dnů po výskytu závady.
• byla závada způsobena chybným zacházením nebo údržbou nebo 
 jiným zaviněním uživatele, zejména tím, že nebyly dodrženy pokyny v 
 návodu k užívání.
• výrobek opravovaly třetí osoby.
• závada vznikla nehodou.
• bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo.

Změny nebo zhoršení výrobku způsobené smluvním užíváním 
(opotřebení), nejsou záručním případem. Záručním plněním výrobce se 
záruka neprodlužuje.





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


