
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

STANDARDS EN 1888

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

Baby buggy
Item 184

smart 



ASSEMPLY INSTRUCTIONS AND USE

1. Release the folding lock as the drawing.

Απελευθερώστε το καρότσι από την ασφάλεια, όπως φαίνεται στο 
σχήμα.

2. Press down the conduplicate until the joint is completely engaged 
to.

Πιέστε προς τα κάτω τον άξονα μέχρι να εφαρμόσει τελείως.

3. Install the front wheels as the picture.

Τοποθετήστε τις μπροστινές ρόδες όπως φαίνεται στην εικόνα. 

4. Dress up the canopy as the drawing.

Ανοίξτε και εφαρμόστε την τέντα όπως φαίνεται στην εικόνα.

5. 

6. Adjust the footbar as the picture.

Ρυθμίστε το σημείο των ποδιών, όπως φαίνεται στην 
εικόνα.

/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε την προστασία στα πλαστικά που βρίσκονται

στις δυο μεριές μέχρι να ακούσετε “κλικ”. Για να την αφαι-

ρέσετε, πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από τα 

πλαστικά στις δύο άκρες.

Insert the front bumper to plastics on both sides untill you 

hear a voice of “click”. To remove the front bumper, please 

press the spring buttons under the plastics on both sides. 



8. Adjust the backrest until your satisfied degree and then undo.

Ρυμίστε την πλάτη στο σημείο που θέλετε.

9. Press down or lift the brake to fix or release the stroller.

Πιέστε προς τα κάτω ή προς τα πάνω το φρένο για να 
ακινητοποιήσετε ή να ελευθερώσετε το καρότσι.

10. As the drawing, boot the down conduplicate and turn left.

11. Make sure to lock the folding lock.

Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει το καρότσι με την ασφάλεια κλεισίματος.

ASSEMPLY INSTRUCTIONS AND USE/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

7.Push up the paddle for lock the wheels and push down to turn around.

  Πιέστε προς τα πάνω την ασφάλεια για να κλειδώσουν οι ρόδες και προς 

  τα κάτω για να περιστρέφονται.

Όπως φαίνεται στο σχήμα, σηκώνεται τον κάτω μοχλό και τον 

στρίβετε αριστερά.

Ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα πάνω το πάνω σίδερο που ενώνει

τα δύο χερούλια. Τότε μπορείτε να κλείσετε το καρότσι.

Simultaneity lift the up conduplicate. Then you can fold the stroller.

Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

WARNING !!!



1.The baby stroller is suitable for children of an age to 6-48 months or up to 15 kg.

2.Always use the crotch strap in compination with the waist belt.

3.Do not put more than 2 kgs in the storage basket.

4.Ensure that all the locking devices are engaged before use. Check that the pram body

   or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.

5.Do not use the stroller when the road is not smooth, never keep the stroller pear the stove 

   and similar dangerous places.

6.Never leave the child unattended while in the stroller. Make sure not let baby crawl out 

   from the bar or stand in the stroller.

7.Any accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used. Any load 

   attached to the handle affects the stability of the pushchair. 

1.Το καρότσι είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6-48 μηνών ή μέχρι 15 κιλών.

2.Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους ιμάντες και τις ζώνες ασφαλείας.

3.Μην τοποθετείτε αντικείμενα άνω των 2 κιλών στο καλάθι.

4.Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας είναι κλειδωμένα.

   Βεβαιωθείτε ότι ο σκελετός και το κάθισμα είναι σωστά ασφαλισμένα.

5.Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε ανώμαλο δρόμο. Μην αφήνετε το καρότσι κοντά 

   σε πηγές θερμότητας ή άλλα επικίνδυνα σημεία.

6.Ποτέ μην αφήνετε το παιδί στο καρότσι χωρίς επίβλεψη. Μην το αφήνετε να σκαρφαλώνει

   πάνω από την προστατευτική μπάρα ασφαλείας ή να στέκεται όρθιο στο καρότσι.

7.Μην χρησιμοποιείται αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

   Μην κρεμάτε στο καρότσι αντικείμενα που επηρεάζουν την ισορροπία του.

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.

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.
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WARNINGS / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Thank you for choosing  
Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την 
προτίμηση σας στα παιδικά 

προϊόντα Bebe Stars

MAINTENANCE / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


