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WAŻNE - PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE 
PRZECZYTAJ INSTRUKCJE I 
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
 
OSTRZEŻENIA 
1. OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj 

dziecka bez opieki.
2. OSTRZEŻENIE Niniejszy wyrób nie 

jest odpowiedni do biegania ani 
jazdy na rolkach.

3. OSTRZEŻENIE Przed użyciem należy 
upewnić się, czy mechanizmy 
blokujące działają prawidłowo.

4. OSTRZEŻENIE Aby uniknąć obrażeń 
ciała, podczas rozkładania, 
składania i regulacji wózka 
dziecko powinno znajdować się w 
bezpiecznej odległości od wózka.

5. OSTRZEŻENIE Sprawdź, czy 
urządzenia mocujące gondolę lub 
siedzisko lub fotelik samochodowy 
są prawidłowo załączone przed 
użyciem.

6. OSTRZEŻENIE Stawiać wyłącznie na 
stabilnej, poziomej i suchej 
powierzchni.

7. OSTRZEŻENIE Nie umieszczać 
gondoli w stojaku.

8. OSTRZEŻENIE Nie pozwalaj dziecku 
bawić się tym wyrobem.

9. OSTRZEŻENIE Należy zawsze 
trzymać obiema rękami za uchwyt 
ramy wózka, gdy dziecko znajduje 
się w wózku Greentom. 

10. OSTRZEŻENIE Należy zachować 
szczególną ostrożność podczas 
wjeżdżania na chodnik lub 
zjeżdżania z chodnika wózkiem 
Greentom. Ten manewr należy 

wykonać tyłem (najpierw tylne 
koła).

11. OSTRZEŻENIE Nie zdejmować 
gondoli Carrycot / odwracanego 
siedziska Reversible z ramy wózka, 
gdy dziecko znajduje się w gondoli 
/ odwracanym siedzisku.

12. Nie wolno nigdy podnosić wózka 
Greentom ani używać schodów 
ruchomych, gdy dziecko znajduje 
się w wózku.

13. Wszelkie obciążanie rączki 
wózka, oparcia pleców i boków 
wózka wpływają negatywnie na 
stabilność wózka Greentom. 

17. Zatrzymując się oraz 
umieszczając dziecko w wózku a 
także wyjmując dziecko z wózka, 
należy zawsze włączać hamulec 
znajdujący się w dolnej części 
ramy/podwozia wózka.

18. Siedzisko Classic, siedzisko 
Reversible oraz gondola Carrycot 
pasują wyłącznie do ramy/podwo-
zia Greentom. 

19. W przypadku używania fotelików 
samocho-dowych w połączeniu z 
ramą podstawową/podwoziem 
Greentom należy pamiętać o tym, 
że fotelik samochodowy nie 
zastępuje gondoli wózka ani 
łóżeczka. Na czas spania należy 
umieścić dziecko w gondoli lub w 
łóżeczku.

20. Nie wystawiać produktów firmy 
Greentom na działanie skrajnych 
temperatur, otwartego ognia ani 
innych źródeł ciepła.

21. Podczas montażu i demontażu 
adapterów fotelika samochodo-
wego trzymać dzieci i dłonie z dala 
od ruchomych części. 

22. Nie należy używać osłony prze-
ciwdeszczo-wej bez rozłożonego 
daszka wózka lub w bardzo 
wysokiej temperaturze.

23. Podczas użytkowania pręt 
bezpieczeństwa należy pozostawić 
poza korpusem wózka.

 
GREENTOM CARRYCOT SPECYFICZNA
24. OSTRZEŻENIE Ten produkt jest 

odpowiednia dla dziecka, które nie 
potrafi samodzielnie siedzieć, 
przewraca się i nie jest w stanie 
podnieść się, opierając się na 
rękach i kolanach. Maksymalna 
waga dziecka: 9 kg.

25. OSTRZEŻENIE Nie dopuszczać do 
zabawy dzieci w pobliżu gondoli 
bez opieki.

26. OSTRZEŻENIE Nie używać gondoli, 
jeśli jakakolwiek jej część jest 
uszkodzona, zużyta lub zaginęła.

27. Nie należy używać ani dokładać 
materaca innego niż dostarczony z 
gondolą.

28. Głowa dziecka umieszczonego w 
jednym z produktów firmy 
Greentom nigdy nie powinna 
znajdować się niżej niż reszta ciała 
dziecka.

29. Nie należy używać barierki 
bezpieczeństwa jako uchwytu do 
przenoszenia.

30. W przypadku używania od 
urodzenia zalecamy używanie 
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Greentom razem z gondolą 
Greentom lub kompatybilnym 
fotelikiem samochodowym dla 
dzieci do około 6 / maks. 9 kg (20 
funtów).

 
GREENTOM REVERSIBLE I GREENTOM 
CLASSIC SPECYFICZNA
31. OSTRZEŻENIE To siedzisko nie jest 

odpowiednie dla dzieci w wieku 
poniżej 6. miesiąca życia.

32. OSTRZEŻENIE Zawsze używaj 
systemu zapięć.

33. Pas biodrowy i pasy barkowe 
należy zawsze używać w 
połączeniu z paskiem krokowym.

 
ZALECANE MASY, OBCIĄŻENIA I WIEK
34. Greentom Carrycot przeznaczony jest dla dzieci w 

wieku od 0-6 miesięcy / max. 9 kg (20 lb), w zależności 
od tego, co nastąpi pierwsze.

35. Greentom Reversible przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku od 6 miesięcy do 2,5 roku / max. 15 kg (33 lb), 
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

36. Greentom Classic przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku od 6 miesięcy do 4 roku / max. 20 kg (44 lb), w 
zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

37. Maksymalne dozwolone obciążenie koszyk wynosi 2 
kg / 4.5 lb.

38. Torba na zakupy Greentom nadaje się do obciążeń do 
10 kg / 22 lb.

39. W wózku Greentom nie wolno przewozić jednocześnie 
więcej dzieci niż jedno.

 
KONSERWACJA
40. Wózek Greentom należy regularnie sprawdzać w celu 

upewnienia się, że działa prawidłowo i jest bezpieczny 
oraz odpowied- nio go konserwować i czyścić.

41. Należy regularnie czyścić ramę wózka, siedzisko, 
daszek i koszyk za pomocą wilgotnej ściereczki. 

42. Nie należy używać agresywnych środków 

czyszczących.
43. Po użyciu na deszczu, śniegu lub na plaży wózek 

należy osuszyć miękką ściereczką absorbującą wilgoć.
44. Materiał może ulec odbarwieniu na skutek 

oddziaływania promieni słonecznych.
 
POLITYKA GWARANCYJNA
Gwarantujemy, że niniejszy wyrób został wyprodukowany 
zgodnie z aktualnymi europejskimi normami bezpieczeń-
stwa i wymaganiami dotyczącymi jakości, mającymi 
zastosowanie do tego produktu oraz że w momencie 
zakupu niniejszy produkt jest wolny od wad wykonania i 
wad materiałowych. W trakcie procesu produkcji produkt 
został poddany kontroli jakości.
Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2
Jeśli pomimo naszych starań w ciągu 24-miesięcznego 
okresu gwarancji okaże się, że niniejszy produkt posiada 
wady materiałowe i / lub wady wykonania (przy 
normalnym użytkowaniu opisanym w Instrukcji 
użytkowa- nia), wypełnimy warunki i postanowienia 
gwarancji. W takim wypadku należy skontak- tować się 
ze sprzedawcą.
 
GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE W 
NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH

 – W przypadku używania do celów innych, niż opisane w 
niniejszej Instrukcji użytkowania.

 – W przypadku oddania produktu do naprawy za 
pośrednictwem dystrybutora, który nie jest przez 
Greentom autoryzowany.

 – Jeśli produkt nie został dostarczony do producenta (za 
pośrednictwem sprzedawcy i / lub importera) wraz z 
oryginalnym dowodem zakupu.

 – W przypadku wykonania napraw przez osoby trzecie 
lub przez dystrybutora, który nie jest przez Greentom 
autoryzowany.

 – Jeśli wada powstała w wyniku niewłaściwe- go lub 
niedbałego użytkowania lub konserwowania, w wyniku 
zaniedbania bądź wskutek mechanicznego 
uszkodzenia tkaniny i / lub ramy.

 – Jeśli elementy (koła, obracające się i ruchome 
elementy itp.) wykazują oznaki normalnego zużycia, 

jakiego można spodziewać się w wyniku codziennego 
użytkowania.

 
DATA ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA  
GWARANCJI
Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty 
zakupu produktu.
 
OKRES GWARANCJI

 – Gwarancji udziela się na okres 24 następują-cych po 
sobie miesięcy.

 – Gwarancja obwiązuje tylko dla pierwszegonabywcy i 
nie podlega przeniesieniu.

 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA WAD

 – Po zakupie produktu należy zachować dowód zakupu. 
Na dowodzie zakupu powinna być wyraźnie widoczna 
data zakupu. W przypadku problemów lub wad należy 
kontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono 
product.

 – Nie ma możliwości domagania się zamiany produktu 
na inny lub przyjęcia zwrotu produktu.

 – Naprawy nie uprawniają do przedłużenia okresu 
gwarancji. Produkty, które zostały zwrócone 
bezpośrednio do producenta nie są objęte gwarancją.

 – Niniejsza klauzula gwarancyjna jest zgodna z 
Dyrektywą Europejską nr 99 / 44 / WE z dnia 25 maja 
1999 roku.

Szczegółowe informacje o stosowaniu warunków 
gwarancji można uzyskać kontaktu- jąc się ze 
sprzedawcą lub odwiedzając naszą witrynę internetową: 
www.greentom.com
 
KONTAKT I PYTANIA
W przypadku pytań należy skontaktować się z 
dystrybutorem lub z importerem lub odwiedzić naszą 
witrynę: www.greentom.com
 
Na stronie internetowej firmy można obejrzeć 
instruktażowe filmy wideo.
Informacje i pytania o charakterze ogólnym:
info@greentom.com 
Obsługa serwisowa: support@greentom.com 
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