
PUERTO 
CARRY COT



Introduction

Championing comfort and safety, and on an exciting adventure, Bebe Stars 
presents an exceptional new travel collection created with passion and attention 
to details.
Introducing a distinctive design that spotlights true style and contemporary 
functionality, this is Puerto.

Enjoy your new travel collection!

IMPORTANT - KEEP FOR FUTURE REFERENCE 
Please read these instructions carefully before using your new carry cot.

Keep this manual in a safe place for future reference. 

Εισαγωγή

Υποστηρίζοντας την άνεση και την  ασφάλεια, αλλά και την περιπέτεια, η BebeStars
παρουσιάζει την νέα σειρά ταξιδίου, δημιουργημένη με πάθος και προσοχή στην 
λεπτομέρεια.
Σας παρουσιάζουμε έναν διακριτικό σχεδιασμό που φωτίζει το πραγματικό στυλ και 
την μοντέρνα λειτουργικότητα, το Puerto.

Απολαύστε την νέα σειρά ταξιδίου!

Includes: 

-Carrycot
-Liner
-Mattress pad
-Hood
-Apron

Περιλαμβάνει:

-Πορτ μπεμπέ
-Ύφασμα
-Στρωματάκι
-Κουκούλα
-Ποδιά

It is important that you read and follow the instructions in this 
manual carefully. 
Please make sure all parts are properly attached and the 
removable pieces fit correctly.
Please pay close attention to the opening and closing 
mechanism. 
Read all warning and safety steps before use.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες
προσεκτικά. 
Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι όλα τα μέρη είναι τοποθετημένα
σωστά και  ότι ταιριάζουν απόλυτα.
Παρακαλούμε δώστε μεγάλη προσοχή στον μηχανισμό 
ανοίγματος και κλεισίματος. 
Διαβάστε όλα τα προειδοποιητικά μηνύματα και ακολουθήστε 
τα βήματα ασφαλείας πριν την χρήση.



FEATURES / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Assembly

1. Remove all packaging.
2. On either end of the Carrycot, there will be a stretcher 
bag with a tab on it - Pull the tab towards the near end of the
 carrycot until it locks into place (past the 2 dome caps).
3. Once the first end is locked into place, repeat this on the 
other end.
4. Place the liner inside the carrycot and marry up the zips.
5. Proceed to zip up the liner on both ends.

PLEASE NOTE: Ensure the liner is soft side up
(with baby belt showing) before proceeding.

Συναρμολόγηση

1. Αφαιρέστε όλη την συσκευασία
2. Στο εσωτερικό του πορτ μπεμπέ, υπάρχουν δύο ράβδοι με θηλύκι - τραβήξτε τον
ένα ράβδο προς την άκρη του πορτ μπεμπέ μέχρι να κλειδώσει στην σωστή θέση 
(μέσα τις 2 τάπες)
3. Αφού κλειδώσει η μια πλευρά επαναλάβετε και με την άλλη.
4.Τοποθετήστε την επένδυση μέσα στο πορτ μπεμπέ και ενώστε με τα φερμουάρ
5.Κλείστε το φερμουάρ και στις δύο άκρες.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Σιγουρευτείτε ότι η μαλακή πλευρά της επένδυσης είναι προς τα 
πάνω (με την ζώνη του μωρού να φαίνεται) πριν προχωρήσετε.

1. Undo the baby belt and place the mattress pad in the
 carrycot with the most padded part at the head of the cot.
2. Pull the baby belt straps upwards on either side ensuring 
neither are trapped under the mattress.

1. Βγάλτε την ζώνη μωρού και τοποθετήστε το
στρωματάκι στο πορτ μπεμπέ με το πιο φουσκωτό 
μέρος στην μεριά του κεφαλιού.
2. Τραβήξτε τις ζώνες προς τα πάνω και από τις
δυο μεριές σιγουρεύοντας ότι δεν είναι κάτω από 
το στρώμα.



Adjusting the canopy

1. Push the buttons on the bottom of the hood frame
simultaneously and push hood backwards.
2. To raise the hood, evenly pull the hood towards you 
until upright.
3. There is a sunshade and insect net attached to the 
hood rim, this can be extended by pulling the shade down.

CANOPY / ΤΕΝΤΑ

Ρυθμίζοντας την τέντα
1. Πατήστε τα κουμπιά στην βάση της κουκούλας 
ταυτόχρονα και σπρώξτε πίσω την κουκούλα. 
2. Για να ανεβάσετε την κουκούλα, τραβήξτε την προς 
τα εμπρός μέχρι να έρθει σε κατακόρυφη θέση. 
3. Υπάρχει σκίαστρο και κουνουπιέρα συνδεμένη με 
την κουκούλα, μπορεί να επιμηκυνθεί τραβώντας το 
σκίαστρο προς τα κάτω.

 

SECURING THE BABY WITH THE HARNESS / 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΩΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΝΗ 

Open the belt situated inside the carrycot, place the baby with his head is lower than 
the canopy and then the tie the baby belt

 Ανοίγουμε την ζώνη που βρίσκεται στο εσωτερικό του πορτ μπεμπέ, τοποθετούμε το 
μωρό με το κεφαλάκι του να είναι κάτω από την τέντα και στη συνέχεια το δένουμε
με την ζώνη ασφαλείας 

 



Attaching the carrycot
1. Vertically aligh the latches on both sides of the carrycot to the two hinges 
on the chassis.
2. Slide and push down until both hinges click into position.

Removing the Carrycot
1. To remove the carrycot, simultaneously unclick the release clips
on either side of the carrycot lift.
2. Pull the carrycot upwards from the chassis or stand.

Τοποθέτηση του Πορτ μπεμπέ 
1. Ευθυγραμμίστε τις ασφάλειες με τους αντάπτορες στο αμάξωμα.
2. Σηκώστε και σπρώξτε προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσουν οι αντάπτορες στην 
σωστή θέση (κλικ).

Αφαίρεση του πορτ μπεμπέ
1. Για να αφαιρέσετε το πορτ μπεμπέ ταυτόχρονα πιέστε και απελευθερώστε από 
τις ασφάλειες και από τις δυο πλευρές και σηκώστε το πορτ μπεμπέ. 
2. Τραβήξτε το πορτ μπεμπέ προς τα πάνω από το αμάξωμα ή την βάση. 

Ρυθμίσεις για καρότσι Puerto
1. Ευθυγραμμίστε κάθετα τους αντάπτορες στις δυο πλευρές του πορτ μπεμπέ με 
τις ασφάλειες στο αμάξωμα. 
2.Σηκώστε και σπρώξτε προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσουν οι αντάπτορες στην 
σωστή θέση (κλικ).

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Παρόλο που είναι δυνατόν να γίνει, δεν σας συμβουλεύουμε να 
τοποθετήσετε το πορτμπεμπέ με πρόσωπο μπροστά. 

Puerto pram-mode
1. Vertically align the latches on both sides of the carrycot to the two hinges
on the chassis.
2. Slide and push down until both hinges click into position.

PLEASE NOTE: Though possible, it is not advisible to affix the carrycot to the
chassis forward facing.

OTHER CONFIGURATIONS / ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

CARRY COT / ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ



Carrycot accesory pack

The carrycot accessory pack generally comprises of hood and apron.
1. To reverse the accessory pack, begin by ensuring the hood us fully extended.
2. Proceed to unzip both zips on the hood until it detaches from the rim.
3. Turn the hood inside out and reattach by zipping up on both ends of the hood.
PLEASE NOTE: If easier, push the hood rim back to position 2 as this 
should allow some slack for easy attachment.
4. To reverse the apron, unzip until it detaches from the carrycot. 
Ensure inner lining is fully zipped up.
5. Turn over and proceed to reattach by zipping up entirely.

Πακέτο αξεσουάρ πορτ μπεμπέ 

Το πακέτο αξεσουάρ του πορτ μπεμπέ περιλαμβάνει γενικά την κουκούλα και 
την ποδιά.
1. Για να αναποδογυρίσετε το πακέτο αξεσουάρ, ξεκινήστε σιγουρεύοντας ότι η 
κουκούλα είναι πλήρως εκτεταμένα. 
2. Συνεχίστε ανοίγοντας τα φερμουάρ και από τις δυο πλευρές της κουκούλας 
μέχρι να αποκολληθεί από την στεφάνη. 
3. Γυρίστε την κουκούλα μέσα έξω και ξανασυνδέστε με τα φερμουάρ μέχρι τις 
άκρες της κουκούλας. 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ : Αν είναι ευκολότερο, σπρώξτε την στεφάνη της κουκούλας στην 
θέση 2 καθώς αυτό αφήνει λίγο κενό για ευκολότερη σύνδεση.
4. Για να αναποδογυρίσετε την ποδιά, ανοίξτε το φερμουάρ μέχρι να αποκολληθεί 
από το πορτ μπεμπέ. Σιγουρευτείτε ότι η εσωτερική υφασμάτινη επένδυση είναι 
πλήρως κουμπωμένη. 
5. Γυρίστε το και συνεχίστε κουμπώνοντας το φερμουάρ τελείως .

CARRYCOT ACCESORY PACK / ΠΑΚEΤΟ ΑΞΕΣΟΥAΡ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠE

REMOVING FABRICS / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

1. Unclip and remove the Carrycot from the chassis or stand.
2. Unzip the liner from the cover (to wash the liner).
3. Unzip the cover from the frame (to wash the cover).
PLEASE NOTE: It is advisable to wash covers on delicate wash.   

1. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το πορτ μπεμπέ από το αμάξωμα ή την βάση. 
2. Ανοίξτε το φερμουάρ και αφαιρέστε το ύφασμα από τη τέντα 
(για να πλύνετε το ύφασμα).
3. Ανοίξτε το φερμουάρ και αφαιρέστε το κάλυμμα από τον σκελετό 
(για να πλύνετε το κάλυμμα). 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Σας συμβουλεύουμε να πλένετε τα καλύμματα σε θερμοκρασίες 
για ευαίσθητα. 



Warranty

Εγγύηση

63200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr

Thank you for choosing  
Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την 
προτίμηση σας στα παιδικά 

προϊόντα Bebe Stars

GUARANTEE / ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρία Bebe stars by Gilis με την εγγύηση που παρέχει αναλαμβάνει την δωρεάν
κάλυψη κάθε κατασκευαστικού σφάλματος και την επισκευή η την αντικατάσταση 
των τμημάτων του προϊόντος  ασφαλείας που είναι ελαττωματικά.

Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται:
-  Φθορές από την χρήση.
-  Καταστροφές για τις οποίες ευθύνεται ο αγοραστής.
-  Βλάβες από λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Η επισκευή στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται με χρέωση του αγοραστή.
Η εγγύηση χάνει την εγκυρότητα της αν τροποποιήστε την ημερομηνία αγοράς.
Σε περίπτωση βλάβης το προς επισκευή προϊόν παραδίδεται στο κατάστημα από 
όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά συνοδευόμενο από την εγγύηση του. Η εταιρεία 
φρόντιζε για την αποστολή του κατάλληλου ανταλλακτικού μετά από επικοινωνία με 
το κατάστημα. Τα έξοδα μεταφοράς του στην εταιρία για επισκευή που δεν οφείλεται
σε κατασκευαστικό σφάλμα βαρύνουν τον αγοραστή.

With this guarantee Bebe Stars undertakes the free coverage of any production fault 
and the repairing or replacement of any defected elements of this product.

This guarantee does not cover.
-  Deterioration from use.
-  Any damage made by user / owner.
-  Any damage from the misuse of this product.

Any repair cost for any of the above mentioned cases must be covered by the customer.
This guarantee is not valid if the date of purchase eld is modied.
In case of damage, the product should be handed to the store where it was purchased 
with this guarantee. The company takes care of the suitable replacement item(s) 
shipment, after contacting the store of purchase. Any shipment costs for a repairmen 
not covered by this guarantee must be covered by the customer.
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