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

DO NOT USE YOUR BABY WALKER UNTILL YOU READ AND 
UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

STANDARDS EN 1273Baby walker 

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

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΑ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ 
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

 



Αγαπητοί χρήστες,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς
επιτήρηση.
Το παιδί θα είναι σε θέση να κινηθεί γρήγορα και 
να απομακρυνθεί όταν βρίσκεται στην στράτα.
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.Συναρμολογείται από ενήλικα
2.Αποτρέψτε την πρόσβαση σε σκάλες,σκαλοπάτια
και μη επίπεδες επιφάνειες.
3.Αποτρέψτε την πρόσβαση σε εστίες φωτιάς,
θέρμανσης και μαγειρέματος.
4.Αποτρέψτε την πρόσβαση σε καυτά υγρά,
ηλεκτρικά καλώδια και άλλους πιθανούς κινδύνους.
5.Αποτρέψτε την πρόσκρουση σε γυάλινες πόρτες,
παράθυρα και έπιπλα.
6.Μην χρησιμοποιείτε τη στράτα αν κάποια από τα 
μέρη της είναι σπασμένα ή λείπουν.
7.Η στράτα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για
μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 20 λεπτά).
8.Η στράτα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από 
παιδιά που μπορούν να καθίσουν μόνα τους
(από 6-12 μηνών).
Δεν προορίζεται για παιδιά που μπορούν να 
περπατήσουν μόνα τους ή ζυγίζουν περισσότερο
από 12kg.
9.Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εκτός από 
αυτά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
10.Τοποθετήστε στο παιχνίδι 2 x ΑΑ 1.5Volt 
αλκαλικές μπαταρίες με την σωστή πολικότητα.
11.Χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες.
Διαφορετικοί τύποι ή χρησιμοποιημένες
μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ανάμικτα. Εξαντλημένες μπαταρίες θα πρέπει να
αφαιρούνται.
12.Παρακαλώ κρατήστε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για μελλοντική χρήση.

Dear users,

Thank you for your purchasing.
WARNING - Neverleave the child
unattended.
The child will be able to reach furtherand
move rapidly when in the baby walker.
INSTRUCTIONS:
1.Assembled by adult
2.Prevent access to stairs, steps and 
uneven surfaces
3.Guard all �res, heating and cooking 
appliances
4.Remove hot liquids, electrical �exes 
and other potential hazards from reach
5.Prevent collisions with glass in doors,
windows and furniture
6.Do not use the baby walker if any
components are broken or missing
7.This baby walker should be used only 
for less than 20 minutes
8.This baby walker is intended to be 
used by children who can situnaided,
approximately from 6 to 12 months
(excluding 12 months). It is not intended 
for children weighing more than 12 kg
9.Do not use replacement parts other 
than those approved by the manufacturer
10.Insert 2 x AA 1.5Volt batteries with 
the correct polarity
11.Use non-rechargeable batteries. 
Different types or used batteries cannot 
be used in mixture. Exhausted batteries 
should be removed.
12.Please keep all the relevant 
information for future reference. 

PLEASE READ THIS FIRST / ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ



ASSEMBLY-FUNCTION / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βήμα 3: Εγκατάσταση Δίσκου μουσικής παιχνιδιών
Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος
του δίσκου παιχνιδιού και εγκαταστήστε δύο μπαταρίες 1.5 ΑΑ.
Ο δίσκος παιχνιδιού είναι έτοιμος για χρήση.
Τοποθετήστε το δίσκο παιχνιδιού στις υποδοχές στο μπροστινό 
μέρος της στράτας (Σχήμα 3).

Step 3: Install Toy Music Tray
Open the cover of battery box at the back of the toy tray, install
two 1.5AA batteries. The troy tray is ready for use. Put the toy tray 
in the reserved place of top plan, and insert into it(Figure 3).

Step 4: Adjust the height of the seat
To adjust the height of the seat, �rst remove the child from the baby
walker. Release the button by rotaning it by 90 degrees. Then press it
and adjust the height that is needed. After that re-secure the button
by rotating it by 90 degrees.(Figure 4 & 5).

Βήμα 4: Ρύθμιση ύψους καθίσματος
Για να προσαρμόσετε το ύψος του καθίσματος, απομακρύνετε
το παιδί από την στράτα. Απελευθερώστε το κουμπί γυρίζοντάς το
κατά 90 μοίρες. Στη συνέχεια πατήστε το και ρυθμίστε το ύψος που
χρειάζεται. Μετά επανασφαλείστε το κουμπί γυρίζοντάς το πάλι
κατά 90 μοίρες (Σχήμα 4 & 5).

Step 1: Insert wheels and safety rubber into the corresponding
holes under the base plate respectively, and press them into the 
bottom in order to avoid dropping down (Figure 1). 

Βήμα 1: Τοποθετήστε τους τροχούς και τα λάστιχα ασφαλείας
μέσα στις υποδοχές στο κάτω μέρος της βάσης αντίστοιχα, και 
πιέστε τα ώστε να κουμπώσουν (Σχήμα 1). 

Βήμα 2: Τοποθετήστε το πίσω μέρος της πλάτης που είναι ραμμένο,
μέσα στην εγκοπή στην βάση της στράτας. Βάλτε τα άγγιστρα του 
PVC μέσα στις τρύπες της βάσης και τραβήξτε τα από κάτω ώστε να 
κουμπώσουν στην κάτω μεριά της βάσης(Σχήμα 2).

Step 2: Put the PVC strip sewed on back of seat cloth into the 
reserved groove on the top tray of the walker. The hook seat holes 
of PVC strip aim at the hook teeth in the groove, and press them 
into it withthe thumb or �re�nger (Figure 2). 



MAINTENANCE TIPS / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Check the frame regurarly for signs of damage or wearing.
If any parts are damaged, teared or missing DO NOT use the baby stroller if they are not
replaced or �xed.
Clean the plastic parts to avoid the creation of rust.
Prolonged exposure to the sun can coloring of the baby walker to fade out.

Ελέγξτε τακτικά τον σκελετό για σημάδια βλάβης ή φθοράς.
Αν κάποια μέρη είναι κατεστραμμένα, σχισμένα ή λείπουν, ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την
στράτα αν δεν τα αντικαταστήσετε ή τα επισκευάσετε.
Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με ένα απλό πανί.
Στεγνώστε τα μεταλλικά μέρη για να προλάβετε την δημιουργία σκουριάς.
Παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να ξεθωριάσει τα χρώματα της
στράτας.

63 200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr

Thank you for choosing 
Bebe Stars products

Έυχαριστούμε για την προτίμηση σας 
στα παιδικά προϊόντα 

Bebe Stars
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