Baby buggy
Item 7900

Twin Gem
STANDARDS EN 1888

Your child’s safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot
be assured unless you follow these instructions.
DO NOT USE YOUR BABY STROLLER UNTILL YOU READ AND
UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

-

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του
καροτσιού προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

SAFETY REQUIREMENTS AND WARNINGS / ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Please read these instruc ons
carefully before use and keep them for
future reference.
2. Failure to follow these instruc ons
could result in serious injury or death.
3. Ensure that all the locking devices are
engaged before use.
4. Avoid serious injury from falling or
sliding out.
5. Always use restraint system and
ensure that children are posi oned
according to these instruc ons.
6. Be certain that the stroller is fully
opened, locked securely into posi on,
and the wheel brakes are on before
allowing children near the stroller.
7. The parking device should always be
engaged during the loading and
unloading of children.
8. The maximum weight of a child the
product is designed to carry is 15kg in
each seat.
9. Never use this stroller to carry more
than two children at the same me.
10. Never leave child una ended.

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά
πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για
μελλοντική αναφορά.
2. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ασφάλειες
είναι κλειδωμένες πριν τη χρήση.
4. Αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό από
πτώση ή ολίσθηση.
5. Χρησιμοποιείτε πάντα σύστημα
συγκράτησης και βεβαιωθείτε ότι τα
παιδιά είναι τοποθετημένα σύμφωνα με
αυτές τις οδηγίες.
6. Βεβαιωθείτε ότι το καροτσάκι είναι
πλήρως ανοιχτό, ασφαλισμένο στη θέση
το υ κα ι τα φ ρένα τρο χών είνα ι
ενεργοποιημένα πριν επιτρέψετε στα
παιδιά κοντά στο καροτσάκι.
7. Κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των
παιδιών πρέπει πάντα να τοποθετείται η
συσκευή στάθμευσης.
8. Το μέγιστο βάρος ενός παιδιού που
μπορεί να μεταφέρει αυτό το καρότσι
είναι 15 κιλά σε κάθε κάθισμα.
9. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το
καρότσι για να μεταφέρετε περισσότερα
από δύο παιδιά ταυτόχρονα.
1 0 . Μ ην α φ ήν ε τ ε το πα ι δ ί χω ρ ί ς
επιτήρηση.
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / PARTS LIST

Canopy
Τέντα

Bumper bar
Μπάρα προστασίας

Harness system
Σύστημα πρόσδεσης
Bumper bar
Bumper bar release system
Ρύθμιση υποποδίου

Footrest

Footrest adjust bu on
Ρύθμιση υποποδίου
Folding lock
Ασφάλεια αναδίπλωσης

Front wheel

Rear wheel
Πίσω τροχός
Basket
Καλάθι
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INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

folding lock
ασφάλεια
αναδίπλωσης

1

Unfolding the stroller
Take out the frame from the carton, unlock the folding
lock.
Upli the handle bar un l the tube clicks into posi on.
Ξεδιπλώνοντας το καρότσι
Βγάλτε τον σκελετό από το κιβώτιο, ξεκλειδώστε την
ασφάλεια αναδίπλωσης.
Ανασηκώστε τη χειρολαβή έως ότου ο σωλήνας
ασφαλίσει στη θέση του.
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release bu on
κουμπί
απαγκίστρωσης
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Installing the front wheel
Slide the front wheel into the front wheel housing un l it
clicks into place. Pull on the wheels to ensure they are
installed properly.
Εγκατάσταση μπροστινών τροχών
Τοποθετήστε έναν μπροστινό τροχό στην οπή μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του. Τραβήξτε τους τροχούς για να
βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά.
Installing the rear wheel
Slide rear wheel into the rear wheel housing un l it clicks
into place. Pull on the wheels to ensure they are installed
properly.
Εγκατάσταση μπροστινών τροχών
Τοποθετήστε έναν πίσω τροχό στην οπή μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του. Τραβήξτε τους τροχούς για να
βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά.
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INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Rear wheel brakes
To engage, push down on the brake lever. To release, push
down on the back of the brake lever.
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break pedal
πετάλι φρένου

Φρένα πίσω τροχών
Για εμπλοκή, πιέστε προς τα κάτω το πετάλι φρένου. Για
απεμπλοκή, πιέστε προς τα κάτω το πίσω μέρος του
πεταλιού.

Installing the bumper bar
Click the bumper bar into plas c housing and make sure it
is ﬁxed into posi on. Press the release bu on to release
the bumper bar.

release bu on
κουμπί
απελευθέρωσης

Εγκατάσταση μπάρας προστασίας
Κουμπώστε την μπάρα στο πλαστικό περίβλημα και
βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί στη θέση της. Πατήστε
το κουμπί απελευθέρωσης για να απελευθερώσετε την
μπάρα.
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Adjus ng the footrest
To adjust footrest, press the two bu ons on both sides
and place the footrest into the desired posi on.

adjust bu on
κουμπί ρύθμισης

Ρύθμιση του υποποδίου
Για να ρυθμίσετε το υποπόδιο, πατήστε τα δύο κουμπιά
και στις δύο πλευρές και τοποθετήστε το υποπόδιο στην
επιθυμητή θέση.
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INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
bu on
κουμπί

Securing the Seated Child
To unlatch the buckle, press the center bu on and
remove the male ends of each side.
Ασφάλιση του παιδιού
Για απασφάλιση της πόρπης, πατήστε το κεντρικό κουμπί
και αφαιρέστε τα κουμπώματα από κάθε πλευρά.
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open
άνοιγμα

fastening
δέσιμο

Canopy
Pull forward the canopy to stretch it, or pull back to fold.
Τέντα
Τραβήξτε εμπρός την τέντα για να ανοίξει, προς τα πίσω
για να κλείσει.
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Securing the seated child
A ach the harness at the proper height by reinser ng the
plas c ends through the slots. Ensure both straps are the
same height.
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Ασφάλιση του παιδιού
Συνδέστε την ζώνη στο σωστό ύψος, τοποθετώντας τα
πλαστικά άκρα μέσα στις εγκοπές. Βεβαιωθείτε ότι και οι
δύο ιμάντες έχουν το ίδιο ύψος.
5

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Adjus ng the seat
Grasp the recline mechanism with one hand and the
plas c D-ring on the strap with other. Squeeze the recline
mechanism and either push or pull to the desired
posi on.
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Ρύθμιση της θέσης
Πιάστε το μηχανισμό κλίσης με το ένα χέρι και το
πλαστικό δακτύλιο του ιμάντα με το άλλο. Σπρώξτε το
μηχανισμό κλίσης και πιέστε ή τραβήξτε στην επιθυμητή
θέση.
Folding the stroller
Push the secondary lock on the handle to le and
squeeze the bu on on the inside of the handle in. Push
the handle forward and slowly guide it towards the rear
wheel.
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Δίπλωση του καροτσιού
Σπρώξτε τη δευτερεύουσα κλειδαριά στη λαβή προς τα
αριστερά και πιέστε το κουμπί στο εσωτερικό της λαβής.
Ωθήστε τη λαβή προς τα εμπρός και οδηγήστε αργά προς
τον πίσω τροχό.
MAINTENANCE AND CLEANING / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

1. To ensure your baby’s safety, please check and keep good maintenance periodically.
2. Please use brush to clean the covers, use neutral detergent solu on or the best
natural soap powder for cleaning.
3. Please periodically check the product in case of loosing parts, broken components or
wearing threads. Please change damaged parts if necessary.
4. Please operate or disassemble the stroller according to the instruc on manual.
1. Για μέγιστη ασφάλεια, ελέγχετε και συντηρείτε περιοδικά.
2. Χρησιμοποιήστε βούρτσα για να καθαρίσετε τα καλύμματα, ήπιο απορρυπαντικό ή
την καλύτερη φυσική σκόνη σαπουνιού για καθαρισμό.
3. Ελέγχετε περιοδικά το προϊόν για χαμένα ή σπασμένα εξαρτήματα ή φθαρμένες
ραφές. Αν χρειαστεί, αλλάξτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για σωστή από/συναρμολόγηση του καροτσιού.
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Thank you for choosing
BEBE STARS products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS

63 200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr

