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Your child’s safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot 
be assured unless you follow these instructions.

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του 
καροτσιού προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

DO NOT USE YOUR BABY STROLLER UNTILL YOU READ AND UN-
DERSTAND THESE INSTRUCTIONS

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

European 
standards EN 1888
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►Βγάλτε την κουκούλα και το κάλυμμα.
►Remove the hood and the cover.

►Γυρίστε το στρώμα στην επάνω πλευρά 
της θέσης και κουμπώστε το φερμουάρ.
►Turn the bottom pad up and zip it to the 
backrest.

►Τοποθετήστε τα πλαστικά της τέντας στις 
κατάλληλες υποδοχές.
►Attach the hood and the cover.

►Βγάλτε το κάτω μαξιλάρι.
►Detach the bottom pad.

Η κουκούλα μεταφέρεται και στην αντίθετη πλευρά 
του καροτσιού.

Ανοιξτε το φερμουάρ και μεταφέρετε το υφασμάτινο 
στρώμα στην αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε το πάνω 
στην προστασία. Κουμπώστε το φερμουάρ.
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►Your newborn child 
will need a baby carriage 
where they can rest qui-
etly and safely during their 
daily walk. What you need 
is a comfortable safe little 
nest for your baby, that 
will be easy to handle and 
practical for you too.

►Το νεογέννητο παιδί σας 
θα χρειαστεί ένα σύστημα 
μεταφοράς, όπου μπορεί 
να ξεκουραστεί ήσυχα 
και με ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια του καθημερινού 
περιπάτου του. Αυτό που 
χρειάζεστε είναι μια άνετη 
μικρή φωλιά για το μωρό 
σας, η οποία  θα είναι 
εύκολη στην χρήση και 
πρακτική για σας.

►When your baby has 
learned to sit up, you will 
need a stroller, or a dif-
ferent means of trans-
portation that will allow 
your child to set out and 
discover the world around 
him, and that will also 
provide adequate support 
for heir back.

►Όταν το μωρό σας 
έχει μάθει να κάθεται, 
θα χρειαστείτε ένα 
καροτσάκι BEBE STARS, 
ή ένα διαφορετικό 
μεταφορικό μέσο που θα 
επιτρέψει στο παιδί σας 
να ξεκινήσει το ταξίδι του 
και να ανακαλύψει τον 
κόσμο γύρω του, και το 
οποίο θα παρέχει επαρκή 
υποστήριξη για την πλάτη.



ΑΝΟΙΓΜΑ
Για να ανοίξετε το καρότσι τραβήξτε τα δύο άγγιστρα στις χειρολαβές. Ενώ τραβάτε 
προς τα πάνω τους μοχλούς, σηκώστε το σκελετό και θα ανοίξει αυτόματα. [1]
Ελέγξτε τα δύο άγγιστρα (δείτε το σχήμα) για να βεβαιωθείτε πως το καρότσι έχει 
ανοίξει κανονικά. [2]

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. Σιγουρευθείτε οτι η πόρπη έχει τοποθετηθεί κανονικά πιέζοντας όπως δείχνει το 
σχήμα. [3]
Β. Δέστε την ζώνη όπως δείχνει το σχήμα. [3]
Για να λύσετε την ζώνη ασφαλείας, πιέστε στις άκρες της ζώνης και τραβήξτε από την 
μέση προς τα έξω [4]

ΚΑΛΑΘΙ
Για να εφαρμόσετε το καλάθι, σύρετε τις υποδοχές στα μπροστά Α και στα πίσω Β και 
C άγγιστρα. Το σχήμα δείχνει το εφαρμοσμένο καλάθι. [5, 6]

ΚΟΥΚΟΥΛΑ
Για να εφαρμόσετε την κουκούλα, πιέστε τα  πλαστικά μέρη προς τα κάτω μέχρι 
να κλειδώσουν όπως δείχνει το σχήμα [ 7]. Η κουκούλα μπορεί να μετακινηθεί 
ακολουθώντας την κλίση της πλάτης [ 8]. Για να τεντώσετε την κουκούλα πιέστε τα 
πλαϊνά πλαστικά προς τα κάτω [9]. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις θέσεις. Για να χαμηλώσετε την πλάτη, 
σηκώστε την χειρολαβή καθώς χαμηλώνετε την πλάτη, μπλοκάροντάς την στην 
επιθυμητή θέση. Για να την σηκώσετε, σπρώξτε την πλάτη προς τα πάνω. [10]

ΦΡΕΝΟ
Για να εφαρμόσετε τα φρένα, πιέστε με το ένα πόδι το πλαστικό κουμπί  προς  τα 
κάτω βρίσκεται στην πίσω δεξιά και αριστερή ρόδα.Για να ξεμπλοκάρετε τα φρένα,
ανασηκώστε τα προς τα επάνω. [ 11]

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΜΠΑΡΑ
Η μπροστινή μπάρα μπορεί να ανοίξει μόνο από την μια πλευρά, επιτρέποντας το 
παιδί να ανέβει και να κατέβει από το καρότσι όταν είναι μεγαλύτερο. Για να ανοίξετε, 
πατήστε το κουμπί κάτω από τον βραχίονα καθώς τραβάτε προς τα έξω την μπροστινή 
μπάρα. Για να κλείσετε την μπροστινή μπάρα, τοποθετήστε την στον βραχίονα μέχρι 
να κλειδώσει.
Για να βγάλετε την μπροστινή μπάρα πιέστε τα δύο κουμπιά κάτω από τους βραχίονες, 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



καθώς την τραβάτε προς τα έξω. 12, 13]

ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ
Το πίσω στήριγμα ποδιών, βοηθάει να υπερβείτε μικρά υψώματα και επίσης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά δεύτερου παιδιού (όχι μεγάλου βάρους). [14]

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ
Για να ρυθμίσετε τα χερούλια  πατήστε  τα πλαστικά  κουμπιά  και  περιστρέψτε  τις 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Για να κλείσετε το καρότσι, τραβήξτε τα δύο άγγιστρα στις χειρολαβές, καθώς πιέζετε 
προς τα κάτω για να ελευθερώσετε την ασφάλεια. [16]
Πιάστε την λαβή ελέγχου και πιέστε προς τα επάνω, μέχρι να κλείσει όπως δείχνει το 
σχήμα [17]. Ελέγξτε το σωστό κλείσιμο του καροτσιού με το άγγιστρο ασφαλείας. Το 
κλειστό καρότσι μπορεί να παραμείνει όρθιο μόνο του. [18]

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Το καρότσι μπορεί εύκολα να μεταφερθεί (κλειδώστε τους μπροστινούς 
περιστρεφόμενους τροχούς) πιάνοντας την λαβή ελέγχου όπως δείχνει το σχήμα 
[19]. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλάγια λαβή για να το μεταφέρετε, 
όπως δείχνει το σχήμα. [20]

(Σύστημα τοποθέτησης CARRY COT / CAR SEAT)
Σηκώστε τα ειδικά πλαστικά καπάκια από τα μπράτσα για να φανούν οι υποδοχές 
στις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε το carry cot ή car seat [21, 22]
Για να εφαρμόσετε το σύστημα μεταφοράς του παιδιού “Carry Cot BEBE STARS” στο 
καρότσι, πρώτα αφαιρέστε την μπροστινή μπάρα και σηκώστε το στήριγμα ποδιών 
στην ψηλώτερη θέση. Τοποθετήστε το Carry Cot στους βραχίονες. [23]
Για να εφαρμόσετε κάθισμα αυτοκινήτου “ Car seat BEBE STARS ” στο καρότσι, 
βεβαιωθείτε πως η μπροστινή μπάρα βρίσκεται στην σωστή θέση. Τοποθετήστε 
το κάθισμα αυτοκινήτου όπως δείχνει το σχήμα και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να 
κλειδώσει. [24]

]

15]]

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Τα υφάσματα είναι αποσπώμενα και πλένονται στο χέρι, στους 30˚C.
Ο σκελετός πρέπει να καθαρίζεται με ένα βρεγμένο πανί και μαλακό υγρό σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά που μπορεί να καταστρέψουν το πλαστικό.
Λιπαίνετε συχνά τα κινούμενα μέρη (ρόδες, κλπ.) με σπρέι σιλικόνης.

χειρολαβές. 



OPENING
To open the stroller, pull up the two hooks on the handles. While pulling upward on 
the levers, lift the chasis and it will automatically open. [1]
Check the two side hooks (see †gure) to make sure the stroller has completely 
opened. [2]

SAFETY BELT
A. Make sure that the brace is properly inserted by pushing as shown in the †gure. 
[3]
B. Fasten the belt as shown in the †gure. [3]
To unfasten the belt, press on the buckle sides and pull out the waist snap. [4]

BASKET
To mount the basket, slide the slots onto the front hooks A and the rear hooks B and 
C.
The †gure shows the mounted basket. [5, 6]

HOOD
To mount the hood, push the †ttings down untill they click as shown in the †gure. 
[7]
As shown in the †gure, button the hood inside the armrest and the backrest of the 
stroller.
To strech out the hood push the compass downwards [ 9]. The hood can be reclined 
by following the inclination of the backrest. [8]

ADJUSTING THE BACKREST
The backrest can be reclined in four positions. To lower the backrest, raise the handle 
as you lower the backrest, blocking it in the desired position. To raise it, push the 
backrest upwards.
[10]

BRAKES
To apply the brakes, push down with one foot the plastic button on the back rear 
wheels as shown in the �gure. To release the brakes, push u pthe plastic button  
[11]

FRONTBAR
The front bar can be opened only from one side to allow the child to get in and out 
of the stroller easily when he/she is bigger. To open press the red button under the 
armrest as you pull the front bar outwards. To close the front bay, insert it in the arm-

INSTRUCTIONS FOR USE



rest untill it clicks.
To remove the front bar press the two buttons under the armrests as you pull the 
front bar outwards. [12, 13]

REAR LEDGE
The rear ledge helps overcome small rises and can also be used to carry a second 
child (not of great weight). [14]

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE HANDLES
To adjust the the handles press the plastic buttons and rotate the grips. [15]

CLOSING
To close the stroller, pull up the two hooks on the handles while pushing downwards 
to release the safety device. [16]
Grip the control handle and pull it upwards untill it closes as shown in the †gure. 
[17]
Verify the correct closing of the stroller from the safety hook. The folded stroller can 
stand upright. [18]

TRANSPORT
The stroller can easily be carried (lock the swivelling front wheels) by gripping the 
control handle as shown in the †gure. [19]
You can also use the side handle to carry it as shown in the †gure. [20]

(CARRY COT / CAR SEAT placing system)
Raise the special plastic covers from the side bars for the receptions in which you can 
place the carry cot or car seat to appear. [21, 22]
To attach the  kids transport system “ Carry Cot BEBE STARS ”  to the stroller, †rst 
remove the front bar and raise the feet ledge to the highest position. Place the Carry 
Cot on the armrests. [23]
To attach the “Car seat BEBE STARS” to the stroller, make sure that the front bar is in 
the correct position. Place the car seat as shown in the †gure and press downwards 
untill it locks in place. [24]

The textiles are removable and handwashable at 30˚C.
The frame should be wiped with a damp cloth and mild soap.
Don’t use strong detergents they could damage plastic.
Regularly lubricate the moving parts with silicon oil or silicon spray.

MAINTANCE



Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS

Thank you for choosing BEBE STARS products

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