carrycot - reversible - classic
instruction manual - інструкція з експлуатації

Please write down your Greentom serial number:
Будь ласка, напишіть свій серійний номер Greentom:

Thank you for choosing the greenest stroller on planet earth.
Дякуємо, Вам за вибір найбільш екологічнішої коляски на
планеті Земля.
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Greentom
chassis

Greentom chassis overview / огляд
A

A handle bar

ручка
кнопка натиску

C brake

гальма

D basket

B

корзина для покупок
C

E footrest

підніжка

F

натиснути/
прокрутити кнопку

push/turn button

G safety bar
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chassis
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unfolding / розкладання

brake / гальма
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chassis
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folding / складання

Carrycot

B
2

1

2

3

Перед складанням шасі зніміть
сидіння Reversible або люльку Carrycot!
Максимальне навантаження корзини
для покупок 2 кг.
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B

chassis

Greentom

Reversible

Remove reversible seat or carrycot before
folding the chassis!
The basket is suitable for loads up to
2 kg / 4.5 lb.
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chassis
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assembly basket / встановлення корзини для покупок 1 – 7

1 – 7 assembly basket / встановлення корзини для покупок

4x

5x

1
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chassis
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The basic functions are now known.
Prepare Greentom for first use by following
the next instructions.
Greentom

Основні функції тепер відомі. Підготуйте
коляску Greentom для першого
використання, дотримуючись наступних
інструкцій.
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follow the instructions / дотримуйтесь інструкції

follow the instructions / дотримуйтесь інструкції

car seat
adapters

Greentom

reversible

Адаптери для
автокрісла
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car seat adapters

car seat adapters

Greentom

Під час використання
коляски Greentom від
народження,рекомендованим
є використання автокрісла
відповідної вікової категорії
та до моменту досягнення
дитиною 12 місяців (вагою до
13 кг). Під час використання та
встановлення автокрісла слід
дотримуватися інстурукції
доданої разом з автокріслом.
Тримайте дітей осторонь під
час встановлення та демонтажу
адаптерів для автокрісла.
При використанні автокрісел
у поєднанні з шасі Greentom
слід пам'ятати, що автокрісло
не є заміною люльки або ліжка.
Під час сну дитині краще
перебувати в люльці або в
дитячому ліжечку.

Greentom

When being used from birth we
recommend Greentom is used
together with a matching baby car
seat until approximately 12 months
(weighing up to 13 kg / 28 lb).
For use and installation of the car
seat / child restraint please follow
the instruction manual provided
with your car seat.
Keep children away and hands
clear while installing or removing
the car seat adapters.
For car seats used in conjunction
with the Greentom Chassis, the car
seat does not replace a cot or a bed.
Should your child need to sleep,
then it should be placed in a suitable
carrycot, cot or bed.

car seat adapters / адаптери для автокрісла
placing car seat / встановлення автокрісла

compatible with / сумісний з:
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Greentom Car Seat | BeSafe iZi Go, iZi Go Modular | Cybex Aton 2, Aton 4,
Aton 5, Aton Q, Cybex Cloud Q | Maxi-Cosi CabrioFix, Pebble, Pebble Plus,
Mico 30, Mico Max 30, Mico AP, Mico NXT, Prezi | Nuna Pipa | Kiddy

1

2
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carrycot
Greentom
20

Greentom Carrycot is intended from birth up
to approx. 6 months / max. 9 kg (20 lb) /
max. 66 cm (26 in).
Люлька Greentom призначена для
використання від народження до 6
місяців / макс. 9 кг / макс. 66 см.

Greentom
carrycot

parts / комплектуючі

Greentom carrycot

1 footrest

1 підніжка

1 additional frame

1 додаткова рама

1 carrycot

1 люлька

6 strips

6 ременів

1 safety bar

1 бампер

1 apron

1 покриття до люльку

1 board

1 дно

1 mattress

1 матрац

1 canopy

1 капюшон

1 basket

1 корзина для покупок

1 fabric release tool

1 ключик/інструмент для
зняття текстилю

2 cover strips

carrycot

1 шасі

Greentom

1 chassis

2 захисні смужки
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Greentom carrycot overview / огляд
A

push button

кнопка натиску
D

B

apron

покриття до люльку

C

carrycot

люлька

G
F

Greentom

canopy

капюшон

E

additional frame

додаткова рама

F

safety bar

бампер

G

cover strips

захисні смужки

H

fabric release tool

ключик/інструмент для
зняття текстилю

B
C

carrycot
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D

A

Greentom

carrycot

E

H
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Завжди використовуйте захисні
смужки під час використання
люльки Carrycot або сидіння
Reversible

1

2

carrycot

Greentom

Always use the cover strips when using
the Carrycot or Reversible seat.

Greentom

carrycot

assembly carrycot / монтаж люльки 1 – 12
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2

1
3
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1 – 12 assembly carrycot / монтаж люльки

assembly carrycot / монтаж люльки 1 – 12

Greentom
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carrycot
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Greentom

carrycot

18x

29

apron / покриття до люльку

canopy / капюшон

1

2
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carrycot

1

Greentom

carrycot
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Greentom

1
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1

2
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carrycot

1

carrycot in / встановлення люльки

Greentom

carrycot

use safety bar / використання бампера

2
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carrycot out / зняття люльки

carrying Greentom Carrycot / перенесення люльки Greentom

2
1

1

2

1

2

2

1

4

3

2

carrycot

Greentom

1

Greentom

carrycot

1

1

1
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(re)place back strips / встановлення задніх ременів

disassembly carrycot / демонтаж люльки 1 – 6

6x
2

1

2

Greentom

2
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4

carrycot

1

Greentom

carrycot

1

3

5
36

37

Greentom

carrycot

1 – 6 disassembly carrycot / демонтаж люльки

18x

5
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reversible
Greentom
40

Greentom Reversible is intended for child
ages 6 months up to approx. 2,5 years /
max. 15 kg (33 lb) / max. 93 cm (37 in).
коляска Greentom Reversible
призначена для дітей віком від 6
місяців до 2,5 років / макс. 15 кг /
макс. 93 см.

Greentom
reversible

parts / комплектуючі

Greentom reversible

2 footrests

2 підніжка

1 safety bar

1 бампер

1 additional frame

1 додаткова рама

1 Reversible seat

1 реверсивне сидіння Reversible

1 canopy

1 капюшон

1 basket

1 корзина для покупок

1 fabric release tool

1 ключик/інструмент для
зняття текстилi

2 cover strips

reversible

1 шасі

Greentom

1 chassis

2 захисні смужки
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push button

кнопка натиску

B

footrest

підніжка

C

safety harness

ремені безпеки

D

safety bar

E

G
D
A

бампер

F

C

canopy

капюшон

F

additional frame

додаткова рама

G

cover strips

захисні смужки

E

reversible

Greentom

A

Greentom

reversible

Greentom reversible overview / огляд

B

H

H
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fabric release tool

ключик/інструмент для
зняття текстилю
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Greentom

Завжди використовуйте захисні
смужки під час використання
люльки Carrycot або сидіння
Reversible.

1

2

3

4

reversible
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Always use the cover strips when using
the Carrycot or Reversible seat.

Greentom

reversible

assembly Reversible seat / встановлення сидіння Reversible 1 – 9
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1 – 9 assembly Reversible seat / встановлення сидіння Reversible

assembly Reversible seat /встановлення сидіння Reversible 1 – 9

10x

2x

1

Greentom

8

6

reversible

5

Greentom

reversible

2

2x

7
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9
49

Greentom
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2

1

2

1

2

1
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reversible
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canopy / капюшон

Greentom

reversible

use safety bar / використання бампера

51

Greentom

1

2
2x

1
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2

2

reversible

1

safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки 1 – 7

Greentom

reversible

open-close safety harness / фіксація/розстібання ременів безпеки

3
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1 – 7 safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки

safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки 1 – 7

4

5
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reversible

Greentom

A

Greentom

reversible

B

6
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#1

Greentom

reversible

2

1

7
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positions 1 and 2 / позиції 1 і 2

Greentom

reversible

1 – 7 safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки

#2
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1 – 8 positions 3, 4 and 5 / ustawienie 3, 4 i 5

positions 3, 4 and 5 / ustawienie 3, 4 i 5 1 – 8
2x

2

1

Greentom

1

2

4
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reversible
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Greentom

reversible
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2x
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3
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6

7
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1 – 8 positions 3, 4 and 5 /позиції 3, 4 і 5

remove fabric / демонтаж текстилю сидіння 1 – 6
2x
1

Greentom

1

#3

reversible
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Greentom

reversible

2

2x

8
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#4

8

#5

2
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carrying Greentom Reversible / перенесення коляски Greentom
Reversible

1 – 6 remove fabric / демонтаж текстилю сидіння
10x

1
3

Greentom

4

1
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4

1

reversible

3

Greentom

reversible

2

2

1

5
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classic
Greentom
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Greentom Classic is intended for children from
the age of 6 months up to approx. 4.5 years /
max. 18 kg (40 lb) / max. 110 cm (43 in).
Коляска Greentom Classic призначена для
дітей віком від 6 місяців до 4,5 років /
макс. 18 кг/ макс. 110 см.

Greentom
classic

parts / комплектуючі

Greentom classic

1 chassis

1 шасі

1 footrest

1 підніжка

1 safety bar

1 бампер

1 Classic seat

1 сидіння Classic

Greentom

1 canopy

1 капюшон

classic

1 canopy extender

1 додатковий відділ капюшона

1 basket

1 корзина для покупок

1 fabric release tool

1 ключик/інструмент для
зняття текстилi
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ручка

B

push button

кнопка натиску

C

brake

гальма

D

basket

корзина для покупок

classic

E

footrest

підніжка

F

safety harness

ремені безпеки

G

push/turn button

H

safety bar

натиснути/прокрутити
кнопку
бампер

I

canopy

капюшон

J

fabric release tool

ключик/інструмент для
зняття текстилю
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A

I

H

G

B

classic

handle bar

Greentom

A

Greentom

Greentom classic overview / огляд

F
C
E

D

J
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1 – 9 assembly seat / встановлення сидіння

assembly seat / встановлення сидіння 1 – 9

reversible

1

2

classic

Greentom

carrycot

Greentom

classic

10x

2x

2

3
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1

4
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1 – 9 assembly seat / встановлення сидіння

assembly seat / встановлення сидіння 1 – 9
2x

3

7

classic

Greentom

6

Greentom

classic

4

detail

Детальніше

5
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8

9
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Greentom

1

2

1

2

1

2

1

2

classic
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canopy / капюшон

Greentom

classic

use safety bar / використання бампера
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1

2
2x

1
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2

2

classic

Greentom

1

safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки 1 – 7

Greentom

classic

open-close safety harness / фіксація/розстібання ременів безпеки

3
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1 – 7 safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки

safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки 1 – 7

A

Greentom

classic

C

classic

Greentom

4

B

5
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6
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Greentom

1

2

3

4

classic

7
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assembly canopy extender / встановлення додаткового відділу
капюшона 1 – 4

Greentom

classic

1 – 7 safety harness adjustment / регулювання ременів безпеки
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#1

2
82

3

#2

4

#3

classic

Greentom

1

backrest adjustment / регулювання положення спинки 1 – 4

Greentom

classic

1 – 4 backrest adjustment / регулювання положення спинки
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remove fabric / демонтаж текстилю сидіння

carrying Greentom Classic / перенесення коляски Greentom
Classic

2

classic

Greentom

1

Greentom

classic

2x

10x

3
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85

important information!
Важлива інформація!

WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION

WARNINGS

––WARNING! Never leave your child

unattended.
––WARNING! Ensure that all the
locking devices are engaged before
use.
––WARNING! To avoid injury ensure
that your child is kept away when
unfolding and folding this product.
––WARNING! Do not let your child or
other children play with or near
Greentom products.
––WARNING! The Greentom Classic
seat and the Greentom Reversible
seat units are not suitable for
children under 6 months.
––WARNING! Always use the safety
harness/restraint system on the
Greentom Reversible and Classic.
––WARNING! Check that the
Greentom Carrycot, Reversible seat,
Classic seat, car seat attachment
devices and safety bar are correctly
engaged before use.
––WARNING! This product is not
suitable for running or skating.
––WARNING! A child’s safety is your
responsibility.
––WARNING! Do not use the product
in case of broken, torn or missing
parts.

––WARNING! Do not remove the

Greentom Carrycot / Reversible seat
from the frame when the child is still
inside the Carrycot / Reversible seat.
––WARNING! Always hold on to the
handle bar when your child is in the
Greentom.
––WARNING! Do not carry the child
while it is inside the Greentom.
––WARNING! Pay special attention
when maneuvering Greentom up or
down the pavement, this manoeuvre
should be done backwards.
––WARNING! The tires may leave
marks on some surfaces (particularly
smooth floors like parquet, laminate
and linoleum).
––WARNING! Never use Greentom
Classic, Reversible, Carrycot or
parts on a stand.
––WARNING! Only use Greentom
products on a firm, horizontal level
and dry surface.
––WARNING! Keep children away and
hands clear while installing or
removing the car seat adapters.
––WARNING! Greentom Carrycot is
suitable for a child that cannot sit up
unaided, roll over or cannot push
itself up on its hands and knees.

SAFETY INSTRUCTIONS:
WARNING:
––Greentom Carrycot is intended from
birth up to approx. 6 months / max.
9 kg (20 lb) / max. 66 cm (26 in).
––Greentom Reversible is intended for
child ages 6 months up to approx.
2,5 years / max. 15 kg (33 lb) / max.
93 cm (37 in).
––Greentom Classic is intended for
children from the age of 6 months up
to approx. 4.5 years / max. 18 kg
(40 lb) / max. 110 cm (43 in).
––When being used from birth, we
recommend Greentom is used
together with Greentom Carrycot or
a matching baby car seat until
approximately 6 - 8 months, weighing up to maximum 9kg (20 lb).
––The Greentom Classic, the Greentom
Reversible and the Greentom
Carrycot are solely compatible to
the Greentom chassis.
––Do not use the Classic seat, the
Reversible seat and the Carrycot with
any other models of pram / stroller.
––Always activate the parking brake
on the chassis when standing still or
when putting the child in or taking
the child out of the product.
––Never allow your child to get out of
the product unaided.
––The maximum permitted weight for
the basket is 2 kg (4.5 lb).

––Any load attached to the handle,

backrest or sides affects the stability of the Greentom.
––Check regularly to make sure
Greentom functions properly and
safely, maintain and clean it well.
––Never transport more than 1 child in
Greentom at a time.
––The head of the child in the
Greentom product should never be
lower than the body of the child.
––Do not leave the Greentom product
parked on uneven surfaces while a
child is sleeping in it.
––Do not expose Greentom products to
extreme temperatures, open fire or
other sources of strong heat.
––Always use the cover strips when
using the Carrycot or Reversible
seat.
––Do not use the safety bar as carrying
handle.
––Do not use the raincover without
canopy or in extreme heat.
––The fabric can discolour due to
sunlight.
––Only use accessories or replacement
parts sold or approved by Greentom.
Using other accessories could be
dangerous.
––No additional mattress shall be
added to the Carrycot.
––Use a harness as soon as your child
can sit unaided.

Greentom

Greentom

IMPORTANT – KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

WARNINGS / SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION

88

ENGLISH EUROPEAN SAFETY STANDARD STATES

89

WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION

combination with the waist and
shoulder belts.
––Do not remove the logos / labels
from the fabric cover or frame, as
this could cause damage to these
components.
––Never lift the Greentom or use
escalators or stairs when the child is
still inside.
––For car seats used in conjunction
with the Greentom Chassis, the car
seat does not replace a cot or a bed.
––The stroller should not replace the
baby cot, bed or carrycot. Should
your child need to sleep, then it
should be placed in a suitable
carrycot, cot or bed.
––Complies with safety requirements
in accordance with EN 1888:2012,
EN 1466:2014, SOR/85-379,
AS/NZS 2088:2013.

WASTE SEPARATION:
To help protect the environment, we
kindly ask you to separate the packaging waste from the Greentom. All
packaging materials are made of
recycled cardboard and should all be
recycled if in any way possible. The
stroller is designed for easy separation
and the recycling of used materials.
For more information visit:
www.greentom.com

THE WARRANTY IS NOT VALID
IN THE FOLLOWING CASES:
––In case of use or purpose other than
described in the manual.
––If the product is submitted for
repair to a dealer that is not authorized by us.
––If the product is not slied to the
manufacturer with the original
purchase receipt (via the retailer
and / or importer).
MAINTENANCE:
––If repairs were carried out by third
––Maintain and clean Greentom
parties or by a dealer that is not
frequently.
authorized by Greentom.
––Clean the frame, seat, hood and
––If the defect is the result of impropbasket regularly using a damp cloth.
er or careless use or maintenance,
Do not use aggressive cleaners.
negligence or impact damage to the
––Wipe the product with a soft,
fabric cover and / or frame.
absorbent cloth after use in the rain, ––If the parts show normal wear and
snow or after use on the beach.
tear that may be expected from
daily use (wheels, rotating and
moving parts etc.).

DATE OF EFFECT:
European safety requirements and
The warranty becomes effective on the quality standards which are applicadate the product is purchased.
ble to this product, and this product
is free from defects in workmanship
WARRANTY TERM:
and material at the time of purchase.
––Register your Greentom at our
During the production process the
website.
product is subjected to various
––The warranty applies for a period of quality checks. If this product,
24 consecutive months.
despite our efforts, shows a material/
––The warranty only applies for the
manufacturing fault within the
first owner of Greentom only and is warranty period of 24 months (with
not transferable.
normal use as described in the user
instructions) we will comply with the
WHAT TO DO IN CASE OF
warranty terms and conditions. In
DEFECTS:
this case please contact your dealer.
––After purchasing the product, keep For extensive information on applying
the warranty terms and conditions,
the purchase receipt. The date of
you can contact the dealer or visit our
purchase must be clearly visible on
website: www.greentom.com
the receipt. Should problems or
defects occur please contact your
retailer.
CONTACT & QUESTIONS:
––Greentom is not obligated to accept Should you have any questions, please
returns or exchange sold products.
contact your dealer or importer or
––Repairs do not give entitlement to
visit our website:
extension of the warranty. Products www.greentom.com
that are returned directly to the
manufacturer are not eligible for
Please visit our website for instruction
warranty.
videos.
––This Warranty Clause conforms to
European Directive 99 / 44 / EG of
For general information and
25 May 1999.
questions:
info@greentom.com
This product is manufactured in
accordance with the current
For service: support@greentom.com

Greentom

Greentom

––Always use the crotch strap in

IN CASE OF DEFECTS / CONTACT

WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION
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ENGLISH MAINTENANCE / WASTE SEPARATION / WARRANTY

91

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

––УВАГА! Ніколи не залишайте свою

дитину без нагляду.
––УВАГА! Перед використанням
переконайтеся, що механізми
блокування працюють належним
чином.
––УВАГА! Для уникнення травм під
час розкладання, складання і
регулювання позицій коляски,
дитини повинна знаходитись на
безпечній відстані від коляски.
––УВАГА! Не дозволяйте дитині або
іншим дітям бавитись з товарами
Greentom або поблизу них.
––УВАГА! Сидіння Greentom
Reversible та сидіння Greentom
Classic не підходить для
використання дітям, які не досягли
6 місяців.
––УВАГА! Завжди використовуйте
ремені безпеки у колясках
Greentom Classic та Greentom
Reversible.
––УВАГА! Перш ніж
використовувати коляску,
перевірте, чи правильно та
надійно встановлено та
зафіксовано люльку Greentom
Carrycot, сидіння Reversible ,
сидіння Classic, автокрісло та

бампер.

––УВАГА! Цей товар не підходить

для використання під час бігу чи
катання.
––УВАГА! Безпека дитини залежить
від Вашої відповідальності.
––УВАГА! Не використовуйте товар
при виявленні змаланих,
пошкоджених чи відсутніх
деталей.
––УВАГА! Не знімайте люльку/
сидіння reversible з рами коли
дитина знаходиться всередині
люльки / сидіння Reversible.
––УВАГА! Завжди тримайте коляску
за ручку, якщо дитина перебуває у
колясці Greentom.
––УВАГА! Не переносіть коляску
Greentom, якщо в ній знаходиться
дитина.
––УВАГА! Приділіть особливу увагу
при маневруванні коляскою
Greentom вгору або вниз по
тротуару.Цей маневр потрібно
здійснювати задніми ходом.
––УВАГА! Колеса можуть залишити
відмітки на деяких поверхнях
(особливо гладкі підлоги, такі як
паркет, ламінат та лінолеум).
––УВАГА! Ніколи не розміщуйте

категорії 6-8 місяців
(максимальною вагою 9 кг).
––Сидіння Greentom Classic,сидіння
Greentom Reversible та люлька
Greentom Carrycot є сумісними
лише з шасі/рамою Greentom.
––Не використовуйте сидіння
Greentom Classic,сидіння
Greentom Reversible та люлька
Greentom Carrycot з будь-якими
іншими колясками.
––Завжди застосовуйте гальма при
зупинці, саджаючи чи виймаючи
дитину з коляски.
––Ніколи не дозволяйте Вашій
дитині самостійно сідати та
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:
вставати з коляски.
УВАГА:
––Максимальне навантаження
––Люлька Greentom призначена для
корзини для покупок становить 2
використання від народження до 6
кг.
місяців / макс. 9 кг/ макс. 66 см.
––Будь-яке навантаження,
––коляска Greentom Reversible
прикріплене до ручки, спинки або
призначена для дітей віком від 6
боків коляски, негативно впливає
місяців до 2,5 років / макс. 15 кг/
на стабільність коляски Greentom.
макс. 93 см.
––Будь-яке навантаження,
––Коляска Greentom Classic
прикріплене до ручки, спинки або
призначена для дітей віком від 6
боків коляски, негативно впливає
місяців до 4,5 років / макс. 18 кг/
на стабільність коляски Greentom.
макс. 110 см.
––Ніколи не перевозьте більше однієї
––При використанні коляски
дитини в колясці Greentom
Greentom від народження, ми
одночасно.
рекомендуємо використовувати її ––Голова дитини в колясці Greentom
з люлькою Greentom Carrycot або з
ніколи не повинна знаходитись
автокріслом відповідної вікової
нижче, ніж тіло дитини.
коляски та аксесуари Greentom
Classic, Reversible або Carrycot на
підвищеннях.
––УВАГА! Використовуйте товари
Greentom тільки на міцній, рівній
та сухій поверхні.
––УВАГА! Тримайте дітей осторонь
під час встановлення та
демонтажу адаптерів для
автокрісла.
––УВАГА! Коляска Carrycot
підходить для дитини, яка не може
самостійно сидіти, перевертатись
і не може встати, опираючись на
руки і коліна.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Greentom на нерівній поверхні,
коли дитина спить у ній.
––Не піддавайте товари Greentom
під вплив високої температури,
відкритому вогню або іншими
джерелами сильного тепла.
––Завжди використовуйте захисні
смужки під час використання
люльки Greentom Carrycot або
сидіння Reversible.
––Не використовуйте бампер як
ручку для перенесення.
––Не використовуйте дощовик без
відкритого капюшону або при
високій температурі.
––Тканина може знебарвитись
внаслідок попадання прямого
сонячного світла.
––Використовуйте лише аксесуари
або запасні деталі, що продаються
або схвалені Greentom.
Використання інших аксесуарів
може бути небезпечним.
––Не використовуйте додаткових
матраців в люльці Greentom
Carrycot.
––Використовуйте ремені безпеки
,як тільки Ваша дитина зможе
самостійно сидіти.
––Завжди використовуйте 5-ти
точкові ремні безпеки.
––Не видаляйте логотипи / етикетки
з тканинного покриття або шасі

коляски, оскільки це може
спричинити пошкодження цих
деталей.
––Ніколи не користуйтесь
сходинками чи ескалатором коли
у колясці знаходиться дитина.
––При використанні автокрісел у
поєднанні з шасі Greentom слід
пам'ятати, що автокрісло не є
заміною люльки або ліжка. Під час
сну дитині краще перебувати в
люльці або в дитячому ліжечку.
––Коляска не замінює дитяче
ліжечко. Під час сну покладіть
дитину в зручну люльку або дитяче
ліжечко.
––Товар відповідає вимогам безпеки
відповідно до стандарту EN 1888:
2012, EN 1466: 2014, SOR /
85-379, AS / NZS 2088: 2013.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

––WКоляска Greentom потребує
регулярного догляду.

––Регулярно чистіть шасі коляски,

сидіння,капюшон та корзину для
покупок вологою тканиною. Не
використовуйте агресивні миючі
засоби.
––Після використання коляски під
час дощу, снігу чи на пляжі, її слід
очистити м'якою абсорбуючою
тканиною.

ПОДІЛ ВІДХОДІВ:
неправомірного або недбалого
Щоб допоиогти захистити
використання чи обслуговування,
навколишнє середовище, Ми хотіли
в результаті недбалості або в
б просити Вас відокремлювати
результаті механічного
відходи з упаковки Greentom. Всі
пошкодження тканини та / або
пакувальні матеріали
шасі.
виготовляються з переробленого
––Якщо елементи (колеса, обертаючі
картону, який можна переробити.
та рухомі частини тощо)
Коляски Greentom розробляли таким
демонструють ознаки нормального
чином, щоб матеріали, що
зносу, що можна очікувати в
використовуються в ньому, могли
результаті повсякденного
використання.
бути легко розділені та перероблені.
Для отримання додаткової
ДАТА ПОЧАТКУ ГАРАНТІЙНОГО
інформації відвідайте www.greenОБСЛУГОВУВАННЯ:
tom.com.
Гарантійний термін починається з
дати придбання товару.
ГАРАНТІЯ НЕДІЙСНА У
НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН:
––У випадку,коли товар
використовувався для інших
––Зареєструйте коляску Greentom на
цілей, ніж ті, що описані в даній
нашому веб-сайті.
інструкції з експлуатації.
––Гарантія діє безперервно протягом
––Якщо товар переданий на ремонт
24 місяці.
не нашому авторизованому
––Гарантія поширюється лише на
представнику.
першого покупця та не підлягає
––Якщо товар не був доставлений
передачі.
виробнику продавцем та / або
представником) разом із
документом підтверджуючим
покупку.
––У випадку ремонту третьою
стороною або представником,
який не є авторизованим нами.
––Якщо дефект виник внаслідок
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––Ніколи не залишайте коляску
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Цей товар виготовляється
відповідно до діючих європейських
вимог безпеки та стандартів якості,
які застосовуються до даного
виробу, і він не містить дефектів у
виробництві та матеріалах на
момент придбання. Під час
виробничого процесу, товар
підлягає перевірці відповідно до
стандартів якості.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

зусилля, присутні дефекти
матеріалу / або дефекти
виробництва протягом гарантійного
періоду 24 місяці (при правильному
використанні, як вказано в
інструкції з експлуатації), ми
дотримаємося гарантійних умов. У
такому випадку, будь ласка,
зв'яжіться з Вашим продавцем.
Для отримання детальної
інформації щодо застосування
гарантійних умов,Ви можете
звернутися до представника або
відвідати наш веб-сайт:
www.greentom.com.

КОНТАКТИ ТА ПИТАННЯ:
Якщо у вас виникли запитання,
зв'яжіться з представником або
продавцем або відвідайте наш
веб-сайт:
www.greentom.com
На нашому веб-сайті Ви зможете
ознайомитись із відеоінструкціями.
Для питань та отримання загальної
інформації:
info@greentom.com
Сервісна підтримка:
support@greentom.com
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ЩО РОБИТИ У ВИПАДКУ
ВИНЕКНЕННЯ ДЕФЕКТІВ:
––Після придбання товару, Ви
повинні зберегти підтвердження
покупки. Квитанція про придбання
має чітко відображати дату
покупки. У разі виникнення
проблем або недоліків зверніться
до продавця, у якого Ви придбали
товар.
––Greentom не зобов'язаний
здійснювати заміну чи повернення
товару.
––Ремонт не дає права на
продовження гарантії. Товари, які
повертаються безпосередньо
виробнику, не підлягають гарантії.
––Це Гарантійне Положення
відповідає Європейській
Директиві 99/44 / EG від 25
травня 1999 року.

КОНТАКТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

УКРАЇНСЬКА ГАРАНТІЯ

Якщо в товарі, незважаючи на наші
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Limmelderweg 6
6222 PB Maastricht
The Netherlands
www.greentom.com
info@greentom.com
+31 (0)43 4100888
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please visit our website for instruction videos and multilingual manual:
На нашому веб-сайті Ви зможете ознайомитись із
відеоінструкціями:
www.greentom.com/service

