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BELANGRIJK – LEES DE INSTRUCTIES 
VOOR GEBRUIK EN BEWAAR DEZE 
VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 
 
WAARSCHUWINGEN
1. WAARSCHUWING Nooit het kind 

zonder toezicht achterlaten.
2. WAARSCHUWING Dit product is niet 

geschikt om mee hard te lopen of 
te skeeleren.

3. WAARSCHUWING Controleer voor 
gebruik of alle vergrendelmecha-
nismen goed zijn vastgemaakt.

4. WAARSCHUWING Om ongelukken te 
vermijden moet u er voor zorgen 
dat uw kind niet in de buurt is als u 
uw wagen in- of uitklapt of van 
positie verandert.

5. WAARSCHUWING Controleer voor 
gebruik of het wiegje, het kinder-
wagenzitje, of het autostoeltje 
goed vast zit op het 
kinderwagenchassis.

6. WAARSCHUWING Alleen gebruiken op 
een stevig, stabiel, horizontaal en 
droog oppervlak.

7. WAARSCHUWING Gebruik deze 
reiswieg nooit op een onderstel.

8. WAARSCHUWING Laat het kind niet met 
dit product spelen.

9. WAARSCHUWING Houd ten allen 
tijden de handgreep vast als uw 
kind in de Greentom zit.

10. WAARSCHUWING Let op als u de 
Greentom op of van een stoeprand 
wilt manoevreren. Deze actie dient 
u altijd achterwaarts uit te voeren.

11. WAARSCHUWING Neem de reiswieg /
Reversible seat niet uit het chassis 

terwijl uw kind er nog in ligt.
12. Til de Greentom nooit op wanneer 

het kind erin ligt of zit. Gebruik 
geen roltrap of trap wanneer het 
kind in de Greentom ligt / zit.

13. Het plaatsen van extra gewicht 
aan het handvat, de rug van de zit 
of de zijkant van de wagen heeft 
invloed op de stabiliteit van de 
Greentom.

17. Zet de wandelwagen altijd op de 
rem  wanneer u stilstaat of 
wanneer u uw kind in of uit de 
wagen tilt.

18. Het Classic zitje, het Reversible 
zitje en de Carrycot zijn uitsluitend 
geschikt voor het Greentom 
Chassis.

19. Indien u het Chassis van de 
Greentom gebruikt in combinatie 
met een autoveiligheidsstoeltje, 
houdt er dan rekening mee dat het 
autoveiligheidsstoeltje geen 
vervanging is voor een reiswiegje 
of bed. Indien uw kind moet 
slapen, plaats het kind dan in een 
passende reiswieg of bed.

20. Stel Greentom producten nooit 
bloot aan extreme temperaturen, 
open vuur of andere hittebronnen.

21. Houd kinderen uit de buurt en 
zorg dat ze niet met hun handen 
klem kunnen zitten, als u de 
autostoeladapters wilt vastzetten 
of verwijderen.

22. Gebruik de regenhoes niet zonder 
zonnekap of in extreme hitte.

23. De veiligheidsbeugel moet tijdens 

gebruik uit de kinderwagen 
worden weggelaten.

 
GREENTOM CARRYCOT SPECIFIEK
24. WAARSCHUWING De Greentom 

Carrycot is alleen geschikt voor 
babies die nog niet zelfstandig 
kunnen zitten, omrollen of zichzelf 
omhoog kunnen duwen op handen 
en knieën. Maximaal gewicht van 
het kind: 9 kg.

25. WAARSCHUWING Laat geen andere 
kinderen zonder toezicht in de 
buurt van de reiswieg spelen.

26. WAARSCHUWING Niet gebruiken als 
onderdelen kapot of gescheurd zijn 
of ontbreken. 

27. Gebruik of voeg geen andere 
matras toe dan degene die bij deze 
reiswieg is meegeleverd.

28. Het hoofdje van het kind dat de 
Greentom wagen gebruikt mag 
nooit lager liggen dan de rest van 
het lichaam.

29. Gebruik de veiligheidsbeugel niet 
als draagbeugel als er een kind in 
de Greentom zit.

30. Bij gebruik vanaf de geboorte 
adviseren wij Greentom samen 
met Greentom Carrycot of een 
compatibel baby-autozitje te 
gebruiken tot ongeveer 6 / max. 9 
kg (20 lb).

 
GREENTOM REVERSIBLE EN 
GREENTOM CLASSIC SPECIFIEK
31. WAARSCHUWING Dit kinderwagen-

zitje is niet geschikt voor kinderen 
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jonger dan 6 maanden.
32. WAARSCHUWING Altijd het veilig-

heidstuigje gebruiken.
33. Gebruik altijd het tussenbeen-

bandje in combinatie met de 
heupgordel en schoudergordels.

 
AANBEVOLEN GEWICHTEN, BELAS-
TINGEN EN LEEFTIJD
34. Greentom Carrycot is bedoeld voor 

kinderen van 0-6 maanden / max. 9 kg (20 
lb), naargelang van wat het eerst komt.

35. Greentom Reversible is bedoeld voor 
kinderen vanaf 6 maanden tot 2,5 jaar / 
max. 15 kg (33 lb), naargelang van wat het 
eerst komt.

36. Greentom Classic is bedoeld voor kinderen 
vanaf 6 maanden tot 4 jaar / max. 20 kg (44 
lb), naargelang van wat het eerst komt.

37. Het maximum toelaatbare gewicht voor het 
mandje is 2 kg / 4.5 lb.

38. De Greentom Shopping Bag is geschikt 
voor ladingen tot 10 kg / 22 lb.

39. Vervoer nooit meer dan 1 kind tegelijk in de 
Greentom.

 
ONDERHOUD
40. Controleer uw wandelwagen regelmatig 

zodat u er zeker van bent dat uw Greentom 
goed en veilig functioneert. Onderhoud de 
wagen goed en maak hem regelmatig 
schoon.

41. Maak het frame, zitje, zonnekap en mandje 
regelmatig schoon met een vochtige doek.

42. Gebruik geen agressieve 
schoonmaakmiddelen.

43. Maak de kinderwagen na gebruik in de 
regen droog met een zachte vochtabsorbe-
rende doek.

44. De stof kan verkleuren door zonlicht.
 
 

GARANTIE BELEID
Wij garanderen dat dit product is vervaardigd
in overeenstemming met de actuele Europese
veiligheidsnormen en kwaliteitseisen, zoals die
van toepassing zijn op dit product en dat dit
product vrij is van defecten in vakmanschap en
materiaal op het moment van aankoop. Tijdens
het productieproces is het product onderwor-
pen aan diverse kwaliteitscontroles.

Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2

Indien dit product, ondanks onze inspannin-
gen, toch een materiaal- en / of fabricagefout
heeft binnen de garantieperiode van 24
maanden (bij normaal gebruik, zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing), zullen
we voldoen aan de garantievoorwaarden en
-bepalingen. In dit geval kunt u contact
opnemen met uw dealer.
 
DE GARANTIE IS NIET GELDIG IN DE 
VOLGENDE GEVALLEN

 – In geval van gebruik en doel anders dan 
beschreven in de handleiding.

 – Indien het product ter reparatie wordt 
aangeboden aan een dealer die niet door ons 
geautoriseerd is.

 – Als het product niet wordt aangeboden aan 
de fabrikant met de originele aankoopbon 
(via de winkelier en / of importeur).

 – Reparaties uitgevoerd door derden of een 
dealer die niet is goedgekeurd door ons.

 – Als het defect het gevolg is van verkeerd, 
onzorgvuldig gebruik of onderhoud, door 
verwaarlozing of door stootschade aan stof 
en / of frame.

 – Als de onderdelen normale slijtage 
vertonen, die verwacht mag worden door 
dagelijks gebruik (wielen, draaiende en 
bewegende delen, etc.).

DATUM VAN INWERKTREDING
De garantieperiode gaat in op de datum
waarop het product is gekocht.
 
GARANTIETERMIJN

 – De garantie geldt voor een periode van 24 
opeenvolgende maanden.

 – De garantie geldt alleen voor de eerste 
eigenaar en is niet overdraagbaar.

 
WAT TE DOEN IN GEVAL VAN
DEFECTEN

 – Na aankoop van het product, moet u het 
aankoopbewijs goed bewaren. De aankoop-
datum moet duidelijk zichtbaar zijn op het 
aankoopbewijs.

 – Greentom is niet verplicht producten retour 
te nemen of om te ruilen. 

 – Reparaties geven geen recht op verlenging 
aan de garantietermijn. Producten die 
rechtstreeks naar de fabrikant worden 
geretourneerd, komen niet in aanmerking 
voor garantie.

 – Deze garantiebepaling is overeenkomstig 
met de Europese Richtlijn 99 / 44 / EG van 
25 mei 1999.

 
Voor uitgebreide informatie over de toepassing
van de garantievoorwaarden, kunt u contact
opnemen met uw dealer of bezoek onze
website: www.greentom.com
 
CONTACT & VRAGEN
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact
op met uw dealer of importeur of kijk op onze
website: www.greentom.com
Bezoek onze website voor het bekijken van de
instructievideo’s.
 
Voor algemene informatie en vragen:
info@greentom.com
Voor service:
support@greentom.com
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