ENGLISH EUROPEAN SAFETY STANDARD STATES

important information!
ważne informacje!

IMPORTANT – READ THE
INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USE AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE
WARNINGS

Greentom

WARNING Never leave the child
unattended.
2. WARNING This product is not suitable
for running or skating.
3. WARNING Ensure that all the locking
devices are engaged before use.
4. WARNING To avoid injury ensure that
the child is kept away when
unfolding and folding this product.
5. WARNING Check that the pram body
or seat unit or car seat attachment
devices are correctly engaged before
use.
6. WARNING Only use on a firm,
horizontal level and dry surface.
7. WARNING Never use this product on a
stand.
8. WARNING Do not let the child play
with this product.
9. WARNING Always hold on the
handlebar when your child is in the
Greentom stroller.
10. WARNING Pay special attention when
manoeuvring Greentom up or down
the pavement, this manoeuvre
should be done backwards.
11. WARNING Do not remove the
Greentom Carrycot / Reversible seat
from the frame when the child is still
inside the Carrycot / Reversible seat.
12. Never lift the Greentom or use
1.

escalators or stairs when the child is
still inside.
13. Any load attached to the handle,
backrest or sides affects the
stability of the Greentom.
14. The stroller may become unstable if
a parcel bag, other than one
recommended by the manufacturer,
is used.
15. The stroller may become unstable if
the recommended load is exceeded.
16. Take care when folding or unfolding
the stroller to prevent your fingers
being entrapped.
17. 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.
18. The Greentom Classic, the
Greentom Reversible and the
Greentom Carrycot are solely
compatible to the Greentom chassis.
19. Only use accessories or replacement
parts sold or approved by Greentom.
Using other accessories could be
dangerous. 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 pram body, cot
or bed.
20. Do not expose Greentom products
to extreme temperatures, open fire
or other sources of strong heat.
21. Keep children away and hands clear
while installing or removing the car
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WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION
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SAFETY INSTRUCTION / MAINTENANCE
seat adapters.
not use the raincover without
canopy or in extreme heat.
23. The safety bar shall be left out of
the pram body during use.
22. Do

GREENTOM CARRYCOT
SPECIFIC

This product is suitable for
a child who cannot sit up unaided,
roll over and cannot push itself up
on its hands and knees. Maximum
weight of the child: 9 kg.
25. WARNING Do not let other children
play unattended near the carrycot.
26. WARNING Do not use if any part of
the carrycot is broken, torn or
missing.
27. Do not use or add any mattress
other than the one supplied with this
carrycot.
28. The head of the child in the
Greentom product should never be
lower than the body of the child.
29. Do not use the safety bar as
carrying handle.
30. When being used from birth, we
recommend Greentom is used
together with Greentom Carrycot or
a compatible baby car seat until
approximately 6 months / max. 9 kg
(20 lb).
24. WARNING

GREENTOM REVERSIBLE AND
GREENTOM CLASSIC SPECIFIC
This seat unit is not
suitable for children under 6

31. WARNING
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months.

Always use the restraint
system.
33. Always use the crotch strap in
combination with the waist and
shoulder belts.
32. WARNING

RECOMMENDED WEIGHTS,
LOADS AND AGE

34. Greentom

Carrycot is intended for
children from birth up to 6 months /
max. 9 kg (20 lb), whichever comes
first.
35. Greentom Reversible is intended for
children from the age of 6 months
up to 2.5 years / max. 15 kg (33 lb),
whichever comes first.
36. Greentom Classic is intended for
children from the age of 6 months
up to 4 years / max. 20 kg (44 lb),
whichever comes first.
37. The maximum permitted weight for
the basket is 2 kg / 4.5 lb.
38. The Greentom Shopping Bag is
suitable for loads up to 10 kg / 22 lb.
39. Never carry more than 1 child in
Greentom at a time.

MAINTENANCE

40. Check

regularly to make sure
Greentom functions properly and
safely, maintain and clean it well.
41. Clean the frame, seat, hood and
basket regularly using a damp cloth.
42. Do not use aggressive cleaners.
43. Wipe the product with a soft,
absorbent cloth after use in the rain,

snow or after use on the beach.
fabric can discolour due to
sunlight.

manufacturer with the original
purchase receipt (via the retailer
and / or importer).
– If repairs were carried out by third
parties or by a dealer that is not
WARRANTY POLICY
authorised by Greentom.
This product is manufactured in
accordance with the current European – If the defect is the result of improper
or careless use or maintenance,
safety requirements and quality
negligence or impact damage to the
standards which are applicable to this
fabric cover and / or frame.
product, and this product is free from
defects in workmanship and material – If the parts show normal wear and
tear that may be expected from
at the time of purchase. During the
daily use (wheels, rotating and
production process the product is
moving parts etc.).
subjected to various quality checks.
44. The

Greentom Carrycot: EN1888-1,
EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2
If this product, despite our efforts,
shows a material / manufacturing
fault within the warranty period of 24
months (with normal use as described
in the user instructions) we will
comply with the warranty terms and
conditions. In this case please contact
your dealer.

The warranty becomes effective on the
date the product is purchased.

WARRANTY TERM
– The warranty applies for a period of

24 consecutive months.
The warranty only applies for the first
owner of Greentom only and is not
transferable.

WHAT TO DO IN CASE OF
DEFECTS
– After purchasing the product, keep

the purchase receipt. The date of
purchase must be clearly visible on
the receipt. Should problems or
described in the manual.
defects occur please contact your
– If the product is submitted for repair retailer.
to a dealer that is not authorised by – Greentom is not obligated to accept
Greentom.
returns or exchange sold products.
– If the product is not supplied to the – Repairs do not give entitlement to

Greentom

THE WARRANTY IS NOT VALID
IN THE FOLLOWING CASES
– In case of use or purpose other than

DATE OF EFFECT
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CONTACT
extension of the warranty. Products
that are returned directly to the
manufacturer are not eligible for
warranty.
– This Warranty Clause conforms to
European Directive 99 / 44 / EG of
25 May 1999.
For extensive information on applying
the warranty terms and conditions,
you can contact the dealer or visit our
website:
www.greentom.com

CONTACT & QUESTIONS

Should you have any questions, please
contact your dealer or importer or
visit:
www.greentom.com

Greentom

Please visit our website for instruction
videos.
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WAŻNE - PRZED UŻYCIEM
UWAŻNIE PRZECZYTAJ
INSTRUKCJE I ZACHOWAJ NA
PRZYSZŁOŚĆ
OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE
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/podwozia
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
11. Nie

Greentom

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
1.

szczególną ostrożność podczas
wjeżdżania na chodnik lub
zjeżdżania z chodnika wózkiem
Greentom. Ten manewr należy
wykonać tyłem (najpierw tylne
koła).

OSTRZEŻENIA / WAŻNE INFORMACJE!

OSTRZEŻENIA / INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

75

OSTRZEŻENIA / WAŻNE INFORMACJE!
Greentom
76

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
gondoli lub w łóżeczku.
nigdy nie powinna znajdować się
wystawiać produktów firmy
niżej niż reszta ciała dziecka.
29. Nie należy używać barierki
Greentom na działanie skrajnych
bezpieczeństwa jako uchwytu do
temperatur, otwartego ognia ani
przenoszenia.
innych źródeł ciepła.
21. Podczas montażu i demontażu
30. W przypadku używania od
adapterów fotelika samochodowego
urodzenia zalecamy używanie
trzymać dzieci i dłonie z dala od
Greentom razem z gondolą
ruchomych części.
Greentom lub kompatybilnym
22. Nie należy używać osłony
fotelikiem samochodowym dla dzieci
przeciwdeszczo-wej bez rozłożonego
do około 6 miesięcy / maks. 9 kg (20
daszka wózka lub w bardzo wysokiej
funtów).
temperaturze.
23. Podczas użytkowania pręt
GREENTOM REVERSIBLE I
bezpieczeństwa należy pozostawić
GREENTOM CLASSIC
poza korpusem wózka.
SPECYFICZNA
31. OSTRZEŻENIE To siedzisko nie jest
GREENTOM CARRYCOT
odpowiednie dla dzieci w wieku
SPECYFICZNA
poniżej 6. miesiąca życia.
24. OSTRZEŻENIE Ten produkt jest
32. OSTRZEŻENIE Zawsze używaj systemu
odpowiednia dla dziecka, które nie
zapięć.
33. Pas biodrowy i pasy barkowe należy
potrafi samodzielnie siedzieć,
zawsze używać w połączeniu z
przewraca się i nie jest w stanie
paskiem krokowym.
podnieść się, opierając się na rękach
i kolanach. Maksymalna waga
dziecka: 9 kg.
ZALECANE MASY, OBCIĄŻENIA
25. OSTRZEŻENIE Nie dopuszczać do
I WIEK
zabawy dzieci w pobliżu gondoli bez 34. Greentom Carrycot przeznaczony
opieki.
jest dla dzieci w wieku od 0-6
26. OSTRZEŻENIE Nie używać gondoli,
miesięcy / max. 9 kg (20 lb), w
jeśli jakakolwiek jej część jest
zależności od tego, co nastąpi
uszkodzona, zużyta lub zaginęła.
pierwsze.
27. Nie należy używać ani dokładać
35. Greentom Reversible przeznaczony
materaca innego niż dostarczony z
jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy
gondolą.
do 2,5 roku / max. 15 kg (33 lb), w
28. Głowa dziecka umieszczonego w
zależności od tego, co nastąpi
jednym z produktów firmy Greentom
pierwsze.
20. Nie

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.

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.

Greentom

POLITYKA GWARANCYJNA

Gwarantujemy, że niniejszy wyrób
został wyprodukowany zgodnie z
aktualnymi europejskimi normami
bezpieczeństwa 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.

OSTRZEŻENIA / WAŻNE INFORMACJE!
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KONTAKT

– W przypadku wykonania napraw

przypadku problemów lub wad
przez osoby trzecie lub przez
należy kontaktować się ze
dystrybutora, który nie jest przez
sprzedawcą, u którego zakupiono
Greentom autoryzowany.
product.
– Jeśli wada powstała w wyniku
– Nie ma możliwości domagania się
niewłaściwe- go lub niedbałego
zamiany produktu na inny lub
użytkowania lub konserwowania, w
przyjęcia zwrotu produktu.
– Naprawy nie uprawniają do
wyniku zaniedbania bądź wskutek
przedłużenia okresu gwarancji.
mechanicznego uszkodzenia tkaniny
Produkty, które zostały zwrócone
i / lub ramy.
– Jeśli elementy (koła, obracające się i bezpośrednio do producenta nie są
ruchome elementy itp.) wykazują
objęte gwarancją.
oznaki normalnego zużycia, jakiego – Niniejsza klauzula gwarancyjna jest
zgodna z Dyrektywą Europejską nr
można spodziewać się w wyniku
99 / 44 / WE z dnia 25 maja 1999
codziennego użytkowania.
roku.

DATA ROZPOCZĘCIA
OBOWIĄZYWANIA
GWARANCJI

Okres obowiązywania gwarancji
rozpoczyna się od daty zakupu
produktu.

OKRES GWARANCJI
– Gwarancji udziela się na okres 24

www.greentom.com

– Gwarancja obwiązuje tylko dla

W przypadku pytań należy
skontaktować się z dystrybutorem lub
z importerem lub odwiedzić naszą
witrynę:

następują-cych po sobie miesięcy.

Greentom

pierwszegonabywcy i nie podlega
przeniesieniu.
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Szczegółowe informacje o stosowaniu
warunków gwarancji można uzyskać
kontaktu- jąc się ze sprzedawcą lub
odwiedzając naszą witrynę
internetową:

JAK POSTĘPOWAĆ W
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
WAD
– Po zakupie produktu należy

zachować dowód zakupu. Na
dowodzie zakupu powinna być
wyraźnie widoczna data zakupu. W

KONTAKT I PYTANIA

www.greentom.com
Na stronie internetowej firmy można
obejrzeć instruktażowe filmy wideo.

www.greentom.com
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