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_	ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Είμαστε χαρούμενοι που διαλέξατε ένα ποιοτικό προιόν της Concord. 
Είμαστε σίγουροι οτι αυτό το προιόν θα σας πείσει για την ευκινησία 
του. 
Ελπίζουμε να απολάυσετε την χρήση του νέου CONCORD SCOUT.

_	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για ένα παιδί, 

το οποίο δεν μπορεί ακόμα να καθίσει μόνο του.
• Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε άλλα παιδιά ανεπιτήρητα να 

παίζουν κοντά στην τσάντα μεταφοράς.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν επάνω 

σε βάση.
• Πριν την χρήση, σιγουρευτείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας είναι 
 κλειδωμένοι.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προσθέτετε επιπλέον μαλακή επένδυση. 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε μόνο σε σταθερή, οριζόντια, 

στεγνή βάση.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε την τσάντα μεταφοράς όταν 

έχουν σπάσει ή σκιστεί κάποια τμήματα ή λείπουν.
• Χρησιμοποιείστε μόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ της CONCORD.
• Να είστε μακριά από σημεία όπου μπορεί να εκδηλωθεί φωτιά και 
 από υψηλές θερμοκρασίες όπως καλοριφέρ, γκάζι κτλ. 
• Ελέγξτε τις ζώνες μεταφοράς, ασφαλείας και την βάση του  
 CONCORD SCOUT σε τακτά χρονικά διαστήματα για φθορές και 
 σημάδια σκισίματος.
• Βγάλτε το πλαστικό περιτύλιγμα αμέσως. Μπορεί να βάλει σε 
 κίνδυνο τα παιδιά.
• Αυτό το προϊόν ενδείκνυται για ένα παιδί, το οποίο δεν μπορεί να 
 καθίσει από μόνο του, δεν μπορεί να γυρίσει και να σηκωθεί στα 
 χέρια και γόνατα. Μέγιστο βάρος του παιδιού: 9 κιλά.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τις ευλύγιστες λαβές μεταφοράς 

στο εσωτερικό της τσάντας μεταφοράς.
• Ελέγχετε εάν το κεφάλι του παιδιού σας βρίσκεται σε υψηλότερη 

θέση από ότι το υπόλοιπο σώμα του. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Φυλάτε τις οδηγίες για μελλοντικές απορίες. 
 Μη χρήση των οδηγιών μπορεί να βλάψει την ασφάλεια του παιδιού 
 σας.

_	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
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_	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
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04 Αντάπτορας ProFix

01 Ζώνη ασφαλείας

03 Κουμπί 
Απελευθερωσης

02 Κουκούλα

05 Ποδόσακος



_	ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ	

Τοποθετήστε το CONCORD SCOUT 
στο πάτωμα. Ανοίξτε τους αντάπτορες 
ProFix (04). Ελευθερώστε τις ζώνες 
ασφαλείας (01) έτσι ώστε να ξεδιπλωθεί 
ολοκληρωτικά.
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_	ΔΙΠΛΩΜΑ

Διπλώστε την κουκούλα (02) του CONCORD SCOUT. Κλείστε τον 
ποδόσακο (05) και βάλτε τις ζώνες μεταφοράς από επάνω. 
Πιέστε το κουμπί (03) και κινείστε το κεντρικό λεβιέ προς τα κάτω. 
Διπλώστε τον στρογγυλό σωλήνα του CONCORD SCOUT.
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Πιέστε το κουμπί (03) στον κεντρικό λεβιέ. Ξεδιπλώστε τα 2 κομμάτια 
και τραβήξτε τον κεντρικούς λεβιέδες προς τα επάνω μέχρι να ακουστεί 
ο ήχος και από τις δύο μεριές.

Τραβήξτε τις ζώνες ασφαλείας (01) προς τα επάνω και γαντζώστε τα 
στα σημεία του πάτου. Διπλώστε τους αντάπτορες ProFix προς τα 
μέσα (04).



_	ΧΡΗΣΗ	ΤΗΣ	ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ	

Η κουκούλα (02) του CONCORD SCOUT μπορεί να διπλωθεί, να 
ξεδιπλωθεί ή να αφαιρεθεί. Για να αφαιρέσετε την κουκούλα ανοίξτε τα 
φερμουάρ μεταξύ της κουκούλας και του καθίσματος. 
Έπειτα τραβήξτε και βγάλτε τους αντάπτορες της κουκούλας από τον 
σκελετό.
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_	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΤΟΥ	ΠΟΔΟΣΑΚΟΥ	

Για να ανοίξετε τον ποδόσακο του CONCORD SCOUT ελευθερώστε 
τα κλιπς ασφαλείας που βρίσκονται στους αντάπτορες της κουκούλας. 
Ανοίξτε το φερμουάρ του ποδόσακου και ξεδιπλώστε τον (05). 
Για να αφαιρεθεί ο ποδόσακος , θα πρέπει το φερμουάρ να έχει 
ανοιχτεί εντελώς.

_	ΧΡΗΣΗ	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟΥ	

Για να βάλετε το αντιανεμικό στο CONCORD 
SCOUT, ξεκουμπώστε το κουμπί στην κορυφή 
του ποδόσακου (05). 
Σύρετε το αντιανεμικό και δέστε το στο κουμπί.

Για να τοποθετήσετε την κουκούλα (02) του CONCORD SCOUT 
αφήστε τις ζώνες μεταφοράς πάνω στον ποδόσακο. 
Τοποθετήστε τους αντάπτορες στον σκελετό, δίπλα στον κεντρικό 
λεβιέ, και ενώστε την κουκούλα χρησιμοποιώντας το φερμουάρ.
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_	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΣΤΟ	ΚΑΡΟΤΣΙ	

Για να ασφαλίσετε το CONCORD SCOUT στο σκελετό, τοποθετείστε 
το έτσι ώστε το κεφάλι του παιδιού να κοιτάει μπροστά και εισάγετε 
τους αντάπτορες (04) στις υποδοχές του σκελετού του καροτσιού, 
σιγουρευτείτε ότι εφάρμοσε σωστά ακούγοντας το ήχο.

_	ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ξεκινάει να ισχύει από την μέρα τια αγοράς του 
προϊόντος. Η περίοδος της εγγύησης ισχύει μέχρι τη νομική περίοδο 
εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη χώρα του τελικού χρήστη. Στην 
διακριτικότητα του κατασκευαστή, η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει 
επιδιόρθωση, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αγοραστή. Σε περίπτωση ατέλειας, 
ισχυρισμοί δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη εκτός και αν ο έμπορος 
ενημερωθεί για το ελάττωμα όσο το δυνατόν πιο άμεσα από την 
στιγμή που θα εμφανιστεί. Εάν ο έμπορος δεν μπορεί  να διορθώσει 
το πρόβλημα μόνος του, θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στον 
κατασκευαστή μαζί με τις λεπτομέρειες των παραπόνων, την επίσημη 
απόδειξη αγοράς και την ημερομηνία αγοράς. Οι κατασκευαστές 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για χαλασμένα προϊόντα που δεν έχουν 
παράσχει. 

Η εγγύηση δεν εφαρμόζετε στις εξής περιπτώσεις:
• Το προϊόν έχει τροποποιηθεί.
• Εάν το προϊόν δεν έχει επιστραφεί στον έμπορο χωρίς απόδειξη 
 μέσα σε 14 ημέρες από τότε που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. 
• Εάν το πρόβλημα δημιουργήθηκε από λάθος χρήση ή συντήρηση ή 
 εξαιτίας κάποιου άλλου προβλήματος το οποίο αποδεικνύεται ότι 
 είναι λάθος του χρήστη, ή δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι οδηγίες.
• Εάν οι επισκευές έχουν πραγματοποιηθεί από τρίτους.
• Εάν το πρόβλημα δημιουργήθηκε κατόπιν κάποιου ατυχήματος.
• Εάν ο serial (τμηματικός) αριθμός έχει χαλαστεί ή αφαιρεθεί.

Η εγγύηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για οποιαδήποτε αλλαγή ή 
επέμβαση έχει γίνει στο προϊόν κατά την διάρκεια φυσιολογικής χρήσης 
(φθορά ή σκίσιμο). Η περίοδος εγγύησης δεν θα πρέπει να διαρκεί 
μετά από οποιαδήποτε μέτρα έχουν παρθεί από τον κατασκευαστή σε 
περίπτωση ισχυρισμού.

Για να αφαιρέσετε το CONCORD SCOUT από 
το καρότσι, πατήστε το κουμπί, ανοίξτε τους 
αντάπτoρες και αφαιρέστε το.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Πριν την χρήση, 
 σιγουρευτείτε πως όλοι οι 
 ασφαλιστικοί μηχανισμοί 
 είναι κλειδωμένοι.



Μια μαλακή βούρτσα ή με ένα νωπό ύφασμα είναι ό,τι απαιτείται για να 
αφαιρέσετε μικρούς λεκέδες από το CONCORD SCOUT.
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_	ΓΝΗΣΙΑ	ΑΝΤ/ΚΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Πληροφορίες για τα αυθεντικά ανταλλακτικά/ αξεσουάρ είναι διαθέσιμες 
σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή κατευθείαν στην Concord.

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

_	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	



• CONCORD AVENUE

• CONCORD FUSION

• CONCORD WANDERER

• CONCORD CAMINO

• CONCORD NEO
• CONCORD SOUL

• CONCORD NEO
• CONCORD WANDERER

• CONCORD CAMINO
• CONCORD AVENUE_ 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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_	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
_ MAGYAR
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_ POLSKI
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עברית	_
العربية	_
_	РУССКИЙ

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




