
Item 4211

Baby walker

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

DO NOT USE YOUR BABY WALKER UNTIL YOU READ AND UNDER-
STAND THESE INSTRUCTIONS 

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση της
περπατούρας προϋποθετει την ανάγνωσητων οδηγιών χρήσης.

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

EN-1273



Check that you have all the parts for this model BEFORE assembling your product. No tools 
required.

 A. 2x εμπρός ρόδες  D. Πλαίσιο περπατούρας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.
Πριν τη χρήση, αφαιρέστε και απορρίψτε τυχόν πλαστικές σακούλες και άλλες συσκευασίες 
(π.χ. συνδετήρες, σταθεροποιητές, κ.λπ.) και να τα κρατάτε μακριά από παιδιά.

 B. 2x πίσω ρόδες  C. 6x λάστιχα ασφαλείας

  E. Κάθισμα με επένδυση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα για αυτό το μοντέλο ΠΡΙΝ τη συναρμολόγηση του προϊόντος 
σας.

 A. 2x front wheels  B. 2x rear fix wheels  C. 6x safe rubbers  D. Baby walker frame

  E. Padded seat

Λίστα εξαρτημάτων / Parts List

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Read the instruc�ons carefully before use and keep them for future reference. The child may 
be hurt if you do not follow these instruc�ons.
Before using, remove and dispose of any plas�c bags and other packaging (e.g. fasteners, fixing 
�es, etc.) and keep them out of reach of children.

Συναρμολόγηση / Assembly

F. Toy set G. Electronic play tray

F. Σετ παιχνιδιού G. Ηλεκτρονικός δίσκος παιχνιδιού



Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα του δεν υπέστησαν 
ζημιά κατά τη μεταφορά. Ελέγχετε τακτικά ότι το προϊόν δεν έχει σπάσει ή καταστραφεί. Εάν 
το προϊόν είναι σπασμένο ή κατεστραμένο, φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
• Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται μόνο από ενήλικα. Για τη σωστή συναρμολόγηση του
προϊόντος, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΚΑΛΑΣ: Αποφύγετε τον σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.
Αποκλείστε τα σκαλοπάτια με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε την περπατούρα ακόμα και 
όταν χρησιμοποιείτε το φρένο στάθμευσης.
• Χρησιμοποιείτε το πλαίσιο της περπατούρας μόνο σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες.
• Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση. Πάντα να ελέγχετε το παιδί ενώ βρίσκετε στην 
περπατούρα.
Το παιδί θα είναι σε θέση να φτάνει περαιτέρω και να κινηθεί γρήγορα όταν βρίσκετε στην 
περπατούρα.
Αποτρέψτε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλιά και ανισόπεδες επιφάνειες, πλαγιές ή ασταθή 
δάπεδα, πισίνες ή άλλες πηγές νερού.
• Κρατήστε την περπατούρα μακριά από φωτιές, συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος.
• Αποτρέψτε την πρόσβαση σε τα καυτά υγρά, τα ηλεκτρικά καλώδια και άλλους πιθανούς 
κινδύνους από απόσταση.
• Αποφύγετε τις συγκρούσεις με γυάλινες πόρτες, παράθυρα και έπιπλα.
• Μην χρησιμοποιείτε την περπατούρα σε περίπτωση σπασίματος ή έλλειψης εξαρτημάτων.
• Αυτή η περπατούρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σύντομες χρονικές περιόδους (π.χ. 
20 λεπτά).
• Αυτή η περπατούρα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά που μπορούν να καθίσουν 
χωρίς βοήθεια, περίπου από 6 μηνών. Δεν προορίζεται για παιδιά που ζυγίζουν πάνω από 12 
κιλά.
• Μην χρησιμοποιείτε άλλα ανταλλακτικά εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή.

 Before using, check that the product and all of its components have not been damaged during 
transporta�on. Check regularly that the product is not broken or damaged. If the product is 
broken or damaged, keep out of reach of children.
• The product must only be assembled by an adult. For the correct assembly of the product, 
please refer to the following instruc�ons.
STAIR HAZARD: Avoid senious injury or death.
Block stairs/step securely before using walker even when using parking brake.
•Only use the baby walker frame on flat and stable surfaces.
•Never leave child una�ended. Always keep child in view while in walker.
The child will be able to reach further and move rapidly when in the walking frame.
Prevent access to stairs, steps and uneven surfaces, slopes or unstable floors, swimming pools 
or other sources of water.
• Guard all fires, hea�ng and cooking appliances.
• Remove hot liquids, electrical flexes and other poten�al hazards from reach.
• Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
• Do not use the baby walking frame if any components are broken or missing.
• This baby walking frame should be used only for short periods of �me(e.g.20min).
• This baby walking frame is intended to be used by children who can sit unaided, 
approximately from 6 months. It is not intended for children weighing more than 12Kg.
• Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Step 2 Πίσω όψη

1. Γυρίστε το πλαίσιο της περπατούρας ανάποδα. Στερεώστε τους τροχούς στις κατάλληλες 
οπές. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί πιέστηκαν γερά στις οπές στο κάτω μέρος του πλαισίου.

2. Στερεώστε τους πίσω τροχούς στις κατάλληλες οπές. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί πιέστηκαν 
γερά στις οπές στο κάτω μέρος του πλαισίου.

3. Στερεώστε τα λάστιχα ασφαλείας στις κατάλληλες οπές. Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα 
ασφαλείας πιέστηκαν γερά

 Front Side

 Back Side

1. Turn the baby walker frame upside down. Fix the wheels in the appropriate housings. Ensure that 
the wheels are firmly pushed all the way into the housing on the down base of the walker.

2. Fix the rear fix wheels in the appropriate housings. Ensure that the wheels are firmly pushed 
all the way into the housing on the down base of the walker.

3. Fix the safe rubbers in the appropriate housings. Ensure that the safe rubbers are firmly 
pushed all the way into the housing on the down base of the walker.
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Εμπρός όψη

Συναρμολόγηση / Assembly



4. Ανοίξτε το πλαίσιο του περπατούρας στη θέση χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τροχοί 
αγγίζουν το πάτωμα.
Ανασηκώστε αργά τον δίσκο τραβώντας τον προς τα πάνω, έως ότου ένα κλικ υποδείξει ότι το 
πλαίσιο έχει κλειδωθεί

5. Εισαγάγετε τους πλαστικούς δακτυλίους της θέσης μέσα στις σχισμές που βρίσκονται κατά 
μήκος του άνω άκρου του πλαισίου. Περάστε τους δακτυλίους μέσα από τις υποδοχές και 
τραβήξτε τους μέχρι να εμφανιστούν, στη συνέχεια αφήστε τους, εξασφαλίζοντας ότι έχουν 
ασφαλίσει σωστά στη θέση τους και δεν μπορούν να εισχωρήσουν στην υποδοχή.

6. Εισάγετε την μπάρα παιχνιδιών στις δύο οπές του επάνω δίσκου

4. Open the baby walker frame in the in-use posi�on, ensuring that all wheels touch the floor. Slowly 
raise the tray by pulling it in an upward direc�on, un�l a click indicates that the frame has been 

5.Insert the plas�c rings of the padded seat in the slots located along the upper edge of the walker 
frame. Pass the rings through the slots and tug them un�l they clear the passage,then release 
them, ensuring that they are correctly locked in the posi�on and cannot recede to the slot.
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Συναρμολόγηση / Assembly

6. Insert the toys bar into the two holes on the upper tray



7. Βάλτε την μουσική πλακέτα παιχνιδιών πάνω στην αυλάκωση του πάνω δίσκου, ακούστε για 3 κλικ για να 

9. Τραβήξτε τη μπάρα από τα δύο άκρα προς τα πίσω όπως φαίνεται στην εικόνα και 
αφαιρέστε, για να μπορεί το μωρό να περπατήσει.

7. Put the music toy board onto the groove on the upper tray, listen for 3 clicks to make sure it’s installed 
firmly.

9. Pull the device at both ends back as the picture showed and make the cross bar away from the 
walker, it becomes U shape walker for baby pushing.
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8. Πλήρως συναρμολογημένο

 8. Completely assembled
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Πως να αλλάξετε το σχήμα της βάσης /  How to Change Walker to U Shape

Συναρμολόγηση / Assembly

Τραβήξτε το δαχτυλίδι του μουσικού παιχνιδιού προς τα εμπρός 
στο κάθισμα και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα πάνω με αρκετή 
δύναμη για να αποσυναρμολογήσετε το δίσκο παιχνιδιών 
μουσικής από τον επάνω δίσκο.

Pull the ring of the music toy tray onward the seat, then pull up 
with certain strength to dissasemble the music toy tray from the 
upper tray.

Αποσυναρμολόγηση / Disassembly



90 degree
rotation
90 degrees
rotation
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Κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της περπατούρας, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας 
είναι σε ασφαλή απόσταση. Πριν από την τοποθέτηση του παιδιού στην περπατούρα 
βεβαιωθείτε ότι το δεύτερο κουμπί ασφαλείας κλειδώθηκε σωστά.

11. To adjust the seat’s height, remove the child from the baby walking frame, pull up the safe 
bu�on located under the small tray table and rotate it to 90 degrees. keep the safe bu�on 
pressed, then raise or lower the small table un�l the desired posi�on is reached, then pull up the 
safe bu�on and rotate it to90 degrees again to lock the small table.(If it is a automa�c secondary 
lock, please make sure the lock rotated to 90 degrees.)

10. These two wheels are speed-adjustable by twis�ng the screw aside with your hands.

Ρυθμίστε το ύψος της περπατούρας / Adjust the height of the walker

When opening, closing or adjus�ng the walker, ensure that your child is at a safe distance. Before 
placing the child in the walker ensure that the secondary lock bu�on is correctly locked again.

11. Για να ρυθμίσετε το ύψος του 
καθίσματος, αφαιρέστε το παιδί από 
την περπατούρα, σηκώστε το κουμπί 
ασφαλείας που βρίσκεται κάτω από 
τη θέση και περιστρέψτε το 90 
μοίρες. Κρατήστε πατημένο το 
κουμπί ασφαλείας, στη συνέχεια 
ανυψώστε ή χαμηλώστε τη θέση 
μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή 
θέση, έπειτα τραβήξτε το κουμπί 
ασφαλείας και περιστρέψτε το ξανά 
90 μοίρες για να κλειδώσετε τη θέση. 
(Εάν πρόκειται για αυτόματο 
δευτερεύων κλείδωμα, παρακαλούμε
βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια 
περιστρέφεται 90 μοίρες.)
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10. Ρυθμίστε την ταχύτητα των πίσω τροχών γυρνώντας την βίδα με το χέρι σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ



E   
D  
C  
B

A  

Πως να διπλώσετε την περπατούρα / How to fold the walker

Η περπατούρα περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό δίσκο παιχνιδιού και ένα σετ παιχνιδιών που 
συνδέεται με το πλαίσιο. Η λειτουργία και η χρήση περιγράφονται εδώ.

 The walker includes one electronic play tray and one toy set that a�aches to the walker frame. 
The func�on and use are shown here.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση ηλεκτρονικού δίσκου παιχνιδιού / Using Electronic Play Toy Tray
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12. Press the bu�on as shown in picture while pulling down the upper tray all the way, the frame 
folds up completely.

12. Πατήστε το κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα ενώ τραβάτε προς τα κάτω τον επάνω δίσκο, 
το πλαίσιο αναδιπλώνεται εντελώς.

Rotate the lion 360 degrees.

Rotate the tortoise and hippo 360 degrees.

Slide the beads from le� to right.

Switch, adjust volume.

Press bu�on, lights twinkle with splendid music.

E   
D  
C  
B

A  Περιστρέψτε το λιοντάρι 360 μοίρες.

Περιστρέψτε τη χελώνα και την ιπποπόταμο 360 μοίρες.

Σύρετε τις χάντρες από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Διακόπτης, ρυθμίστε την ένταση.

Πατήστε το κουμπί, οι λυχνίες αναβοσβήνουν με μουσική.



Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών / Fi�ng and/or replacing ba�eries

 The toy of the walker frame requires 2X"AA" 1.5Volt alkaline type ba�eries (not included).
• Ba�eries must only be fi�ed by an adult.
• To fit and/or replace ba�eries: loosen the screw on the ba�ery compartment cover with a 
suitable screwdriver, press the tab and remove the ba�ery compartment cover. Then remove the 
drained ba�eries and fit new ones, ensuring that they have been fi�ed in the correct polarity, as 
shown inside the ba�ery compartment. Replace the ba�ery cover and �ghten the screw.
• Always keep ba�eries and tools out of reach of children.
• Always remove drained ba�eries from the toy to avoid the danger of possible leakage from the 
ba�ery damaging the product.
• Always remove the ba�eries if the toy will not be used for a long period.
• Only use alkaline ba�eries of the same type of equivalent to the type recommended for the 
correct func�on of this product.
• Never mix new and old ba�eries, or different types of ba�eries.
• Do not burn or dispose of drained ba�eries into the environment. Dispose of drained ba�eries 
at an appropriate collec�on point.
• Do not short-circuit the ba�ery terminals.
• Do not a�empt to recharge non-rechargeable ba�eries: they might explode.
• The use of rechargeable ba�eries is not recommended and cannot be used.

Το παιχνίδι της περπατούρας απαιτεί 2 αλκαλικές μπαταρίες "AA" 1,5Volt (δεν περιλαμβάνονται).
• Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ενήλικες.
• Για να τοποθετήσετε ή/και να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: χαλαρώστε τη βίδα του 
καλύματος με κατάλληλο κατσαβίδι, πατήστε το και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης 
μπαταριών. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και προσαρμόστε τις νέες, 
εξασφαλίζοντας ότι έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα 
της υποδοχής και σφίξτε τη βίδα.
• Να κρατάτε πάντα τις μπαταρίες και τα εργαλεία μακριά από παιδιά.
• Να απομακρύνετε πάντοτε τις παλιές μπαταρίες από το παιχνίδι για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
πιθανής διαρροής που βλάπτει το προϊόν.
• Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες εάν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται για μακρά περίοδο.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες του ίδιου τύπου ισοδύναμου με τις προτεινόμενες 
για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.
• Ποτέ μην αναμειγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
• Μην καίτε ή απορρίπτετε τις αποστραγγιζόμενες μπαταρίες στο περιβάλλον. Απορρίψτε τις 
αποστραγγιζόμενες μπαταρίες σε κατάλληλα σημεία περισυλλογής.
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
• Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μπορεί να εκραγούν.
• Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν συνιστάται και δεν είναι εφικτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Φροντίδα και συντήρηση προϊόντος / Product care and maintenance

• Check regularly the walker frame for signs of damage or wear.

• Clean the plas�c parts, including the stoppers, with a wet cloth.

• Clean the seat with brush or soap and neutral scour

• Dry the metal parts to prevent the forma�on of rust.

• Excess exposure to direct sunlight may cause the fabric to fade.

• Ελέγχετε τακτικά την περπατούρα για σημάδια βλάβης ή φθοράς.

• Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων, με ένα υγρό πανί.

• Καθαρίστε το κάθισμα με βούρτσα ή σαπούνι και ουδέτερο απορυπαντικό

• Στεγνώστε τα μεταλλικά μέρη για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

• Η υπερβολική έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει εξασθένηση του υφάσματος.





Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

WARNING !!!


