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

DO NOT USE YOUR HIGH CHAIR UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND 
THESE INSTRUCTIONS

High chair

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

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΦΑΓΗΤΟΥ   ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ 
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
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SAFETY WARNINGS
- Do not leave the child unattended.
- Make sure the safety belt is correctly fitted and adjusted.
- Never use the tray to lift the highchair when the child is seated in it.
- Do not use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted 
according to the assembly instructions.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric 
bar fires,gas fires,etc., in the vicinity of the highchair. 

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Thank you for choosing a Bebestars product.
Suitable for children who are able to sit up unaided (approximately 6-36 months)
Follow the assembly instructions carefully.

GR
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Bebestars.
Κατάλληλο για παιδιά που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια(περίπου 6-36 μηνών)
Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης προσεκτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας έχει τοποθετηθεί και ρυθμιστεί σωστά.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το δίσκο για να σηκώσετε τη καρέκλα φαγητού όταν το 
παιδί είναι καθισμένο σε αυτό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη καρέκλα φαγητού εκτός εάν όλα τα εξαρτήματα έχουν 
τοποθετηθεί και ρυθμιστεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Να έχετε υπόψη σας τον κίνδυνο πυρκαγιάς και άλλων πηγών ισχυρής θερμότητας, 
όπως ηλεκτρικές πυρκαγιές, πυρκαγιές φυσικού αερίου κ.λπ., κοντά στο προϊόν.

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

WARNINGS / ΠΡΟΣΟΧΗ
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CARE & MAINTENANCE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

EN
Cleaning: 
- Metal parts may be cleaned with a damp cloth and wiped dry with a soft cloth.
- Clean the harness and plastic parts with a mild soap and water solution.
  Rinse and wipe dry.
- Do not use abrasive cleaners or bleach
Maintenance:
- Check that nothing is broken and missing and that no sharp edges have been 
exposed. Stop using the highchair immediately if any are found.
-Inspect all studs, nuts and screws for tightness. Check that all straps and harness 
attachment points are in good working order.
- Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or 
distributor. Failure to do this may invalidate your warranty

GR
Καθάρισμα:
- Τα μεταλλικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί και να τα 
στεγνώσουμε με ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίστε τους ιμάντες και τα πλαστικά μέρη με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού 
και νερού. Ξεπλύνετε και σκουπίστε.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή λευκαντικά
Συντήρηση:
- Ελέγξτε ότι τίποτα δεν είναι σπασμένο ή λείπει και ότι δεν έχουν εκτεθεί αιχμηρά 
άκρα. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως την καρέκλα αν υπάρχει κάτι από τα 
παραπάνω.
- Σιγουρευτείτε ότι όλες οι ασφάλειες, τα κλιπς και τα σημεία στερέωσης ιμάντων 
είναι σφιγμένα καλά και είναι σε καλή κατάσταση. 
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που έχουν εγκριθεί 
από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα για να μην ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Thank you for choosing 
Bebe Stars products

Έυχαριστούμε για την προτίμηση σας 
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

63 200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr


