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PERINGATAN:
– PERINGATAN! Jangan meninggalkan anak
Anda tanpa pengawasan.
– PERINGATAN! Keselamatan anak adalah
tanggung jawab Anda.
– PERINGATAN! Pastikan alat yang menggunakan sistem kunci sudah terpasang sebelum
penggunaan.
– PERINGATAN! Jangan menggunakan produk
ini apabila sobek ataupun ada bagian yang
hilang.
– PERINGATAN! Untuk menghindari kecelakaan,
jauhkan anak Anda ketika membuka dan
melipat produk ini.
– PERINGATAN! Jangan melepas Greentom
Carrycot / Reversible seat dari kerangka
ketika anak masih berada pada carrycot /
reversible seat.
– PERINGATAN! Selalu berpegang pada gagang
pegangan ketika anak Anda berada pada
Greentom.
– PERINGATAN! Jangan mengangkat Greentom
Carrycot / Reversible seat dengan anak di
dalamnya.
– PERINGATAN! Jangan biarkan anak Anda
bermain dengan produk ini.
– PERINGATAN! Unit Classic seat dan Reversible
seat tidak sesuai untuk anak-anak berumur
kurang dari 6 bulan.
– PERINGATAN! Selalu gunakan sistem kendali.
– PERINGATAN! Periksa alat pelengkap
carrycot, kursi reversible, kursi Classic,
ataupun kursi mobil sudah terpasang
dengan benar sebelum digunakan.
– PERINGATAN! Produk ini tidak diperuntukkan
untuk dijalankan dengan kecepatan tinggi
ataupun diluncurkan.
– PERINGATAN! Perhatikan dengan seksama
ketika menggerakkan Greentom naik atau
turun pada trotoar, harus dilakukan secara
terbalik.

– PERINGATAN! Roda kereta dapat mening-

galkan bekas pada permukaan tertentu
(terutama pada lantai yang licin seperti
parquet, laminate, dan linoleum).
– PERINGATAN! Jangan sekali-kali menggunakan Greentom Classic, Reversible atau
Carrycot atau bagin-bagiannya sebagai
pijakan.
– PERINGATAN! Hanya gunakan produk
Greentom pada permukaan yang kokoh,
rata horizontal dan kering.
– PERINGATAN! Jauhkan anak-anak dan tangan
sewaktu memasang atau melepaskan
adaptor tempat duduk mobil.
PANDUAN KEAMANAN:
PERINGATAN:
– Carrycot cocok digunakan untuk bayi yang
tidak dapat duduk tanpa bantuan/
sokongan, berguling, dan tidak dapat
mendorong badannya ke atas dengan
tumpuan tangan dan lututnya.
– Greentom Carrycot diperuntukkan untuk
bayi berumur 0-6 bulan / maks. 9 kg, mana
yang lebih dulu.
– Greentom Reversible diperuntukkan untuk
bayi berumur 6 bulan ke atas sampai
dengan 2,5 tahun / maks. 15 kg, mana yang
lebih dulu.
– Greentom Classic diperuntukkan untuk bayi
berumur 6 bulan ke atas sampai dengan 4
tahun / maks. 20 kg, mana yang lebih dulu.
– Apabila digunakan sejak bayi baru lahir,
kami menyarankan agar Greentom
digunakan bersamaan dengan Greentom
Carrycot atau tempat duduk mobil bayi
yang sesuai hingga berumur kurang lebih
6 - 8 bulan (dengan berat sampai dengan
9 kg).
– Classic Seat, Reversible Seat, dan Carrycot
semata-mata hanya sesuai dengan sasis
Greentom.
– Selalu aktivasi rem pada sasis kereta ketika
kereta bayi pada posisi tidak bergerak atau
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ketika menempatkan dan mengeluarkan
bayi.
Jangan biarkan anak Anda keluar dari
kereta tanpa bantuan.
Berat maksimum yang diperbolehkan untuk
keranjang adalah 2 kg.
Apabila ada beban yang terletak pada
pegangan, sandaran belakang atau
pinggiran mempengaruhi stabilitas
Greentom.
Periksa secara berkala untuk memastikan
bahwa Greentiom berfungsi dengan baik
dan aman, jaga dan bersihkan dengan baik.
Jangan pernah mengangkut lebih dari
1 anak di dalam Greentom pada saat yang
bersamaan.
Kepala anak dalam produk Greentom tidak
boleh sekali-kali lebih rendah daripada
tubuh anak.
Jangan meninggalkan produk Greentom
yang diparkir pada permukaan yang tidak
rata sewaktu anak sedang tidur di
dalamnya.
Jangan memaparkan produk Greentom
pada suhu yang ekstrim.
Selalu menggunakan kepingan penutup
ketika menggunakan Carrycot atau tempat
duduk Reversible
Jangan gunakan gagang pengaman sebagai
pegangan untuk mengangkat.
Jangan menggunakan penutup hujan tanpa
kanopi atau pada cuaca yang sangat panas.
Kain dapat berubah warna karena sinar
matahari.
Gunakan aksesoris atau bagian pengganti
yang dijual ataupun disetujui oleh
Greentom. Menggunakan aksesoris lain
dapat menjadi berbahaya.
Tambahan matras tidak diperlukan pada
Carrycot.
Selalu gunakan tali selangkangan bersama
dengan tali pinggang dan tali punggung.
Jangan menghapus logo / label dari kain
penutup atau frame, karena hal ini dapat

menyebabkan kerusakan pada komponen
tersebut.
– Jangan pernah mengangkat Greentom
ataupun menggunakan eskalator atau
tangga dengan anak Anda di dalamnya.
– Dalam penggunaan tempat duduk mobil
pada sasis Upp, tempat duduk mobil tidak
menggantikan ranjang atau tempat tidur.
Apabila anak Anda ingin tidur, maka harus
ditempatkan pada badan kereta bayi,
ranjang, atau tempat tidur yang sesuai.
– Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
– Greentom Reversible: EN1888-1
– Greentom Classic: EN1888-2

PERAWATAN:
– Rawat dan bersihkan Greentom secara
berkala.
– Bersihkan kerangka, tempat duduk, kap,
dan keranjang secara berkala dengan
menggunakan kain yang lembab. Jangan
menggunakan pembersih yang keras.
– Lap produk dengan kain yang lembut dan
menyerap cairan pada saat penggunaan
setelah hujan, salju, ataupun di pantai.
PEMISAHAN LIMBAH:
Untuk membantu menjaga lingkungan, kami
mengajak Anda untuk memisahkan sampah
kemasan dari Greentom. Seluruh bahan
kemasan terbuat dari kertas karton yang didaur
ulang dan harus kembali didaur ulang apabila
memungkinkan. Kereta bayi ini didesain dengan
pemisahan yang mudah dan menggunakan
bahan yang telah didaur ulang. Untuk informasi
lebih lanjut kunjungi: www.greentom.com
GARANSI TIDAK BERLAKU PADA
KASUS-KASUS BERIKUT:
– Apabila penggunaan tidak sesuai dengan
buku panduan.
– Apabila produk diperbaiki melalui dealer
yang tidak resmi.

– Apabila tidak dikembalikan ke pabrik

dengan struk pembelian yang asli (baik
melalui penjual dan / atau importir).
– Apabila perbaikan dilakukan oleh pihak
ketiga atau oleh dealer yang tidak diberikan
wewenang oleh Greentom.
– Apabla kerusakan disebabkan oleh
penggunaan atau perawatan yang tidak
benar, kelalaian atau dampak kerusakan
pada kain penutup dan / atau kerangka.
– Apabila bagian-bagian menunjukkan cacat
penggunaan akibat penggunaan sehari-hari
(roda, memutar dan menggerakkan
bagian-bagian, dsb.)
TANGGAL KERUSAKAN:
Garansi berlaku efektif per tanggal pembelian
produk.
KETENTUAN GARANSI:

– Registrasi Greentom Anda pada website

kami.

Produk ini diproduksi sesuai dengan persyaratan keamanan dan standard kualitas Eropa
saat ini, dan produk ini tidak terdapat cacat
dalam pembuatan dan bahan pada waktu
pembelian. Selama proses produksi, produk
telah melewati berbagai pemeriksaan
kualitas.
Apabila produk ini menunjukkan cacat bahan /
produksi diluar kemampuan kami selama
dalam masa garansi 24 bulan (dengan
penggunaan normal berdasarkan buku
panduan pengguna), kami akan memenuhi
syarat dan ketentuan garansi yang berlaku.
Apabila hal ini terjadi, mohon hubungi dealer
Anda.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat
dan ketentuan garansi, Anda dapat menghubungi dealer atau mengunjungi website kami:
www.greentom.com

– Garansi berlaku selama masa 24 bulan.
– Garansi hanya berlaku untuk pemilik

KONTAK & PERTANYAAN:
Apabila anda mempunyai pertanyaan yang
ingin ditanyakan, harap hubungi dealer atau
importir atau kunjungi:

APA YANG HARUS DILAKUKAN
KETIKA MENEMUKAN KERUSAKAN:
– Setelah membeli produk, simpan struk
pembelian Anda. Tanggal pembelian harus
tertera dengan jelas pada struk pembelian.
Apabila masalah atau kerusakan terjadi
mohon hubungi penjual Anda.
– Greentom tidak menerima pengembalian
atau penukaran produk yang telah dijual.
– Perbaikan tidak menambahkan perpanjangan pada masa berlaku garansi. Garansi
tidak berlaku pada produk yang dikembalikan secara langsung kepada pabrik.
– Pasal jaminan ini sesuai dengan Peraturan
Eropa 99 / 44 / EG per tanggal 25 Mei 1999.

www.greentom.com

pertama dari Greentom dan tidak dapat
dipindah-tangankan.

Mohon kunjungi website kami untuk video
instruksi.

Greentom

Greentom

PENTING – SIMPAN INSTRUKSI INI
UNTUK REFERENSI
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BAHASA INDONESIA

Untuk informasi dan pertanyaan:
info@greentom.com
Untuk layanan:
support@greentom.com
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