User’s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Belize

Baby stroller
European standards EN 1888-2:2018
Your child’s safety depends on you. Proper baby stroller usage
cannot be assured unless you follow these instruc ons.
DO NOT USE YOUR BABY STROLLER UNTILL YOU READ
AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS
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
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Αγαπητοί πελάτες,
Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός προϊόντος Bebe Stars. Τα προϊόντα μας
είναι σχεδιασμένα για την ασφάλεια και την άνεση του παιδιού σας. Το
καρότσι είναι μια ιδανική λύση για όσους εκτιμούν την ποιότητα, τον
εκσυγχρονισμό και τη λειτουργικότητα. Το προϊόν ανταποκρίνεται τις
απαιτήσεις του προτύπου ασφαλείας EN 1888. Διαβάστε το εγχειρίδιο
προσεκτικά και ακολουθήστε τις συστάσεις του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες όλες οι διατάξεις
ασφάλισης.
Για να αποφύγετε τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει
απομακρυνθεί όταν το προϊόν ξεδιπλώνεται ή διπλώνεται.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν οι συσκευές που στερεώνουν το πορτ
μπεμπέ, το κάθισμα ή το κάθισμα του αυτοκινήτου είναι σωστά
τοποθετημένες.
Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ένα παιδί τη φορά. - Μέγιστο
φορτίο καλαθιού 3 kg. Οποιοδήποτε πρόσθετο φορτίο που κρέμεται από τις
λαβές των καλαθιών, κάτω από την πλάτη του καθίσματος ή στις πλευρές του,
θα προκαλέσει αλλοίωση της σταθερότητας.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της τσάντας ενός γονέα που κρέμεται στις
χειρολαβές των καλαθιών είναι 2 κιλά.
Ανυψώστε την μπροστινή ανάρτηση όταν ανεβαίνετε σε ένα κράσπεδο ή
σκαλοπάτι.
Τα φρένα πρέπει να κλειδώνονται όταν το παιδί είναι τοποθετημένο ή
αφαιρεθεί από το καρότσι.
Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που παρέχονται ή
συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε άλλα ανταλλακτικά
ή εξαρτήματα.
Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε ανοικτή φλόγα ή άλλες πηγές
θερμότητας.
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Το ακόλουθο ισχύει για το πορτ μπεμπέ:
Αυτό το προϊόν, στη μορφή πορτ μπεμπέ, είναι σχεδιασμένο για παιδιά
που δεν μπορούν να καθίσουν χωρίς βοήθεια, πέφτουν ή σέρνουν με τα
χέρια και τα γόνατα. Μέγιστο βάρος παιδιού - έως 9 κιλά.
Το πορτ μπεμπέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μεταφορέας παιδιού. Η
λαβή του πορτ μπεμπέ είναι σχεδιασμένη μόνο για τη συναρμολόγηση και
την αποσυναρμολόγηση του πλαισίου του καροτσιού.
Μην εισάγετε επιπλέον στρώμα εκτός από εκείνο που συνοδεύει το προϊόν.
Το ακόλουθο ισχύει για το καρότσι:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αυτό το κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.
Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 15 κιλά.
Τα παρακάτω ισχύουν για το κάθισμα του αυτοκινήτου:
Το προϊόν προορίζεται για παιδιά από τη γέννηση έως 13 κιλά.
Εάν το κάθισμα χρησιμοποιείται μαζί με το καρότσι, δεν αντικαθιστά μια
κούνια ή ένα κρεβάτι. Για ύπνο, τοποθετήστε το παιδί στο πορτ μπεμπέ,
στη κρεβάτι ή στην κούνια.
I. Μέρη σκελετού καροτσιού (FIG.1)
1. Λαβή
2. Κουμπιά για ρύθμιση τη λαβής
3. α) Κουμπί απελευθέρωσης
β) Μοχλός αναδίπλωσης
4. Υποδοχή πλαισίου
α) Προσαρμογείς καθίσματος αυτοκινήτου
5. Κλείδωμα διπλωμένου πλαισίου
6. Φρένο
7. Πίσω τροχοί
8. Κουμπί απελευθέρωσης εμπρός τροχού
9. Μπροστινοί τροχοί
10. Ασφάλεια περιστροφής τροχών
11. Κουμπί απελευθέρωσης πίσω τροχού
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II. Μέρη καροτσιού (FIG.2)
12. Μοχλός ρύθμισης πλάτης
13. Κουμπί αποσύνδεσης τέντας καροτσιού
14. Κουμπί απελευθέρωσης της μπάρας ασφαλείας
15. Μοχλός για την απελευθέρωση του καθίσματος από το πλαίσιο
16. Υποδοχή πλαισίου καθίσματος και καροτσιού
17. Πλήκτρο ρύθμισης υποπόδιου
18. Μπάρα ασφαλείας
19. Κάλυμμα ποδιών
20. Κάλυμμα βροχής
II. Μέρη καροτσιού (FIG.3)
21. Λαβή μεταφοράς
22. Κουκούλα
23. Κουμπί ξεδιπλώματος κουκούλας
24. Μοχλός απελευθέρωσης του πορτ μπεμπέ από το πλαίσιο
25. Σύνδεσμος πορτ μπεμπέ και πλαισίου καροτσιού
26. Στρώμα
27. Κάλυμμα ποδιών
28. Κάλυμμα βροχής
IV. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Για να ξεδιπλώσετε το πλαίσιο, απελευθερώστε το στοιχείο ασφάλισης (Σχήμα
4). Κρατώντας τη λαβή, ανασηκώστε το πλαίσιο (Σχήμα 5) μέχρι να ακούσετε
έναν ήχο ασφάλισης (Σχήμα 6)
V. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΟΧΟΥ
Τοποθετήστε τους μπροστινούς τροχούς στις υποδοχές στο μπροστινό μέρος
του πλαισίου μέχρι να ακούσετε τον ήχο ασφάλισης (Σχήμα 7Α). Για να
αφαιρέσετε τους τροχούς, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης εμπρός τροχού
όπως φαίνεται στο σχήμα 8.
Το buggy έχει ένα σύστημα περιστρεφόμενων μπροστινών τροχών με
δυνατότητα κλειδώματος για ευθεία κίνηση. Για να ασφαλίσετε τον τροχό για
ευθεία κίνηση, πιέστε το πάνω μέρος της κλειδαριάς (Σχήμα 9, κίνηση Α). Για
να ξεκλειδώσετε, μετακινήστε το κλείδωμα (Σχήμα 9, κίνηση Β).
Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς στις εγκοπές στο πίσω μέρος του πλαισίου
μέχρι να ασφαλίσουν, φροντίζοντας ώστε οι επίπεδες επιφάνειες του άξονα
της σχισμής να έχουν ρυθμιστεί σωστά (Σχήμα 10). Για να αφαιρέσετε τον
πίσω τροχό, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (ΕΙΚ.11).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι βεβαιωθείτε ότι έχουν
εγκατασταθεί σωστά όλοι οι τροχοί.
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VI. ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΝΩΝ
Το καροτσάκι είναι εφοδιασμένο με φρένο στάθμευσης. Πιέστε το φρένο με το
πόδι σας (Σχήμα 12.1). Το φρένο ενεργοποιείται αφού ακούσετε τον ήχο της
κλειδαριάς. Το φρένο ξεκλειδώνεται αφού σηκώσετε το κλείδωμα (εικόνα 12.2).
VII. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
VII.I SEAT
Κατά την τοποθέτηση του καθίσματος στο καρότσι, τοποθετήστε το σύνδεσμο
του καθίσματος (A) στην εγκοπή πλαισίου (B) (μία στην κάθε πλευρά του
καροτσιού) μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (ΕΙΚ.13.1). Το κάθισμα μπορεί να
τοποθετηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (Σχήμα 13.2). Κατά την αφαίρεση
του καθίσματος, πιέστε το μοχλό για να απελευθερώσετε το κάθισμα από το
πλαίσιο και στις δύο πλευρές (Εικόνα 14.1) και τραβήξτε το προς τα πάνω (Εικ.
14.2). Το κάλυμμα του ποδιού θα πρέπει να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά πίεσης στο εξωτερικό των μεντεσέδων της τέντας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην διπλώνετε το καρότσι όταν το πορτ μπεμπέ ή το κάθισμα
είναι τοποθετημένο σε αυτό.
VII.II CANOPY
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΝΤΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ
Τοποθετήστε την τέντα στον οδηγό στο καροτσάκι και βεβαιωθείτε ότι έχει
τοποθετηθεί σωστά (Σχήμα 15.1). Κατά την αφαίρεση της τέντας, πατήστε το
κουμπί σε κάθε πλευρά του καθίσματος και αφαιρέστε την τέντα (ΕΙΚ. 15.2).
Κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση του θόλου, θυμηθείτε τα αυτοκόλλητα
Velcro στις πλευρές και το φερμουάρ στο πίσω μέρος της πλάτης.
VII.III ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κατά την τοποθέτηση της μπάρας προστασίας, τοποθετήστε την στους
κατάλληλους οδηγούς στο πλαίσιο καθίσματος μέχρι να κάνει κλικ (Σχήμα 16.1).
Για να αφαιρέσετε το τμήμα, πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης της μπάρας
στις δύο πλευρές του οδηγού και αφαιρέστε τη μπάρα προστασίας (Σχήμα
16.2).
VIII. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το κούμπωμα (εικόνα 17.1). Για να
ασφαλίσετε το παιδί, συνδέστε τα μάνδαλα των ιμάντων ισχίου και ώμων και
στη συνέχεια τα τοποθετήστε στο μεσαίο κούμπωμα (Σχήμα 17.2) έως ότου
ασφαλίσει.
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IX. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Το κάθισμα έχει 4 θέσεις: ξαπλωμένο, 2x ανακλινόμενο και καθισμένο,
ρυθμισμένο με μοχλό ρύθμισης πλάτης (Σχήμα 18.1).
X. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ ΓΟΝΕΑ
Για να ρυθμίσετε τη μπάρα, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της λαβής και στις
δύο πλευρές και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση (ΕΙΚ. 19 ).
XI. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ
Η θέση αλλάζει ανυψώνοντας το στήριγμα ποδιών (Σχήμα 20.1). Για να
χαμηλώσετε το στήριγμα ποδιών, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης ποδιού και
στις δύο πλευρές (ΕΙΚ. 20.2).
ΧΙΙ. ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ (ΣΧ. 21)
Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι τοποθετημένο προς την κατεύθυνση της
κίνησης πριν αναδιπλωθεί το καρότσι. Διπλώστε την τέντα. Πατήστε
ταυτόχρονα το κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε και τους δύο μοχλούς
αναδίπλωσης προς τον εαυτό σας για να διπλώσετε το καρότσι. Όταν το
καρότσι είναι πλήρως διπλωμένο, η ασφάλεια θα κλειδώσει.
Για να ελαχιστοποιήσετε το μέγεθος του διπλωμένου καροτσιού, χαμηλώστε
το υποπόδιο. Επιπλέον, ρυθμίστε την πλάτη στην επάνω θέση για να
διευκολύνετε την αναδίπλωση του πλαισίου.
XIII. ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ
Αφού αφαιρέσετε το πορτ μπεμπέ από τη συσκευασία, ρυθμίστε την
κουκούλα (ΕΙΚ.22Α). Η κουκούλα μπορεί να διπλωθεί χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά αναδίπλωσης και ξεδίπλωσης στις δύο πλευρές του πορτ μπεμπέ
(ΕΙΚ.22Β). Τοποθετήστε το κάλυμμα του ποδιού και συνδέστε το με την
κουκούλα του πορτ μπεμπέ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πίεσης (Εικ. 23). Το
κάλυμμα ποδιών είναι εφοδιασμένο με πρόσθετο πλαίσιο που προστατεύει
από τον άνεμο. Όταν ο άνεμος φυσά, μπορεί να συνδεθεί με τη βοήθεια ενός
σφιγκτήρα (Σχήμα 24Α). Μετά την αναδίπλωση, πρέπει να στερεωθεί με το
σφιγκτήρα Β (Σχήμα 24Β).
Για να ρυθμίσετε την πλάτη του πορτ μπεμπέ, αφαιρέστε το κάλυμμα του
ποδιού και αφαιρέστε το στρώμα (Εικόνα 25.1). Ανασηκώστε το πλαστικό
τμήμα της πλάτης και τοποθετήστε το μεταλλικό στοιχείο στη θέση Α ή Β
(Εικόνα 25.2). Τοποθετήστε το άλλο άκρο του στοιχείου στα μάνδαλα C
(Εικόνα 25.3). Τοποθετήστε το στρώμα και το κάλυμμα ποδιών (Σχήμα 25.4).
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XIV. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΤΟ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ (το παιδί κοιτάει προς το πρόσωπο που σπρώχνει το καρότσι).
Κατά την τοποθέτηση του πορτ μπεμπέ στο πλαίσιο του, εισάγετε τους
συνδέσμους (A) στις υποδοχές πλαισίου (B) (εικόνα 26), μία σε κάθε πλευρά του
καροτσιού, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Κατά την αφαίρεση του πορτ μπεμπέ,
πιέστε το μοχλό για να το απελευθερώσετε από το πλαίσιο του καροτσιού (C) και
στις δύο πλευρές και τραβήξτε προς τα πάνω (Σχήμα 26).
XV. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τοποθετήστε τους προσαρμογείς και στις δύο πλευρές του καθίσματος (ΕΙΚ.
27). Όταν εγκαθιστάτε το κάθισμα του αυτοκινήτου στο καροτσάκι, κολλήστε
τα στις σχεδιασμένες υποδοχές, το ένα σε κάθε πλευρά του καροτσιού μέχρι να
ακούσετε ένα κλικ. Αφαιρώντας το κάθισμα, πιέστε τα κουμπιά και στις δύο
πλευρές και τραβήξτε προς τα πάνω.
Το κάθισμα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένο κατά
τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να είναι στραμμένο προς τον γονέα.
XVI. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την σωστή εγκατάσταση όλων των
λειτουργικών στοιχείων καθώς και για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων
εργασιών συντήρησης και ρύθμισης, προκειμένου να διατηρηθεί το καρότσι σε
καλή τεχνική κατάσταση.
Το buggy πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για πιθανά προβλήματα. Σημαντικά
μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την εξασφάλιση της ασφάλειας του
παιδιού και την αποφυγή της μείωσης της διάρκειας ζωής του προϊόντος
παρουσιάζονται παρακάτω:
 Ελέγξτε τη δύναμη και την ασφάλεια όλων των καρφιών και των συνδέσεων.
 Ελέγξτε όλον τον εξοπλισμό ασφάλισης τροχών και τα ελαστικά. Εάν είναι
απαραίτητο, αντικαταστήστε ή επισκευάστε.
 Ελέγξτε αν όλες οι συσκευές ασφαλείας λειτουργούν σωστά, ιδιαίτερα οι
κύριοι και πρόσθετοι σύνδεσμοι που πρέπει να κινούνται ελεύθερα ανά
πάσα στιγμή.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το buggy εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την
ορθή χρήση του ή την υποψία οποιουδήποτε κινδύνου.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τον
κατασκευαστή. Εάν οι τροχοί τρίιζουν, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα
σιλικόνης. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή λιπαντικό
καθώς προσελκύουν σκόνη, γεγονός που δυσχεραίνει την κίνηση των τροχών.
18
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XVII. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Εάν το πλαίσιο έχει εκτεθεί σε θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε με νερό της
βρύσης το συντομότερο δυνατό.
Μην πλένετε. Καθαρίστε απαλά το προϊόν
με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
Πλύνετε σε μέγιστο 30°C, με απαλό τρύψιμο.
Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη
Μη το βάζετε σε στεγνωτήριο

Μη σιδερώνετε
Όχι στεγνό καθάρισμα
Μην διπλώνετε ή αποθηκεύετε το προϊόν όταν είναι βρεγμένο και ποτέ μην το
αποθηκεύετε σε υγρές συνθήκες, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη
μούχλας.
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Dear Customers,
Thank you for purchasing a Bebe Stars product. Our products have been
designed for your child’s safety and comfort. The buggy is an ideal solu on
for those who value quality, modernity and func onality. The product meets
the requirements of safety standard EN 1888. Please read the manual
carefully and follow its recommenda ons.
IMPORTANT - keep these instruc ons for future use.
WARNING!
Never leave your child una ended.
Before use make sure that all locking devices are turned on.
To avoid injury, make sure your child is moved away when the product is
being unfolded or folded.
Do not allow children to play with the product.
Before use check if the devices ﬁxing the bassinet, seat or car seat are
properly a ached.
This product is not suitable for running or ska ng.
The product is designed to transport one child at a me. - Maximum basket
load 3 kg. Any addi onal load suspended from the buggy handles, under the
backrest or on the sides will cause stability deteriora on.
The maximum permissible weight of a parent’s bag suspended on the
buggy’s handles is 2 kg.
Li the front suspension when going up a curb or step.
The brakes should be locked when the child is placed in or taken out of the
buggy.
Use only parts and accessories supplied or recommended by the
manufacturer. Do not use other parts or accessories.
Do not place the product near open ﬂame or other heat sources.
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The following applies to the bassinet:
This product, in the form of a bassinet, is designed for children who cannot
sit unaided, fall over or crawl using hands and knees. Maximum child
weight - up to 9 kg.
The bassinet must not be used as a child carrier. The bassinet handle is only
designed for assemble and disassembly of the buggy frame.
Do not insert an extra ma ress apart from that supplied with the product.
The following applies to the stroller:
WARNING!
This seat unit is not suitable for children under 6 months.
Always use the restraint system.
The product is intended for children from 6 months old to 15 kg.
The following applies to the car seat:
The product is intended for children from birth to 13 kg.
If the seat is used together with the buggy, it does not replace a cradle or
crib. For sleep, place the child in the bassinet, cradle or crib.

I. Buggy frame components (FIG.1)
1. Handle
2. Bu ons to adjust the handle
3. a) Release bu on
b) Folding lever
4. Frame slot
a) Car seat adapters
5. Folded frame locking element
6. Brake
7. Rear wheels
8. Front wheel release bu on
9. Front wheels
10. Swivel wheels lock
11. Back wheel release bu on
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II. Pushchair elements (FIG.2)
12. Backrest adjustment lever
13. Pushchair canopy detach bu on
14. Safety bar release bu on
15. Lever for releasing the seat from the frame
16. Seat and buggy frame connector
17. Footrest adjustment bu on
18. Safety bar
19. Leg cover
20. Rain cover
II. Bassinet elements (FIG.3)
21. Bassinet carrying handle
22. Bassinet hood
23. Bassinet hood folding/unfolding bu on
24. Lever for releasing the bassinet from the frame
25. Bassinet and buggy frame connector
26. Ma ress
27. Leg cover
28. Rain cover
IV. UNFOLDING BUGGY FRAME
In order to unfold the frame, release the locking element (FIG. 4). Holding the
handle, li the frame (FIG. 5) un l you hear a locking sound (FIG. 6)
V. WHEEL ASSEMBLY/DISASSEMBLY
Insert the front wheels in the slots on the front of the frame un l you hear the
locking sound (FIG. 7A). In order to remove the wheels, press the front wheel
release bu on as shown in Figure 8.
The buggy has a system of swivel front wheels with a possibility of locking for
straight movement. To lock the wheel for straight movement, press the upper
part of the lock (FIG. 9, movement A). In order to unlock, move the lock up
(FIG. 9, movement B).
Insert the rear wheels into the slots in the rear part of the frame un l they lock,
making sure that the ﬂat surfaces of the axis of the slot have been set correctly
(FIG. 10). To remove the rear wheel, press the release bu on (FIG.11).
NOTE! Before using the buggy make sure that all the wheels are properly
installed.
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VI. USE OF BRAKE
The buggy is equipped with a foot parking brake. Press the brake with your
foot (FIG. 12.1). The brake is ac vated a er you hear the sound of the lock.
The brake is unlocked a er moving the brake lock up (FIG. 12.2).
VII. ASSEMBLY/DISASSEMBLY
VII.I SEAT
When installing the seat on the buggy frame, s ck the seat connector (A) in
to the frame slot (B) (one on each side of the buggy) un l you hear a click
(FIG. 13.1). The seat may be mounted forward or rearward (FIG. 13.2). When
removing the seat, press the lever for releasing the seat from the frame on
the both sides (FIG. 14.1) and pull it up (FIG. 14.2). Leg cover should be
mounted using the press studs on the outside of the canopy hinges.
NOTE! Do not fold the buggy frame when the bassinet or the seat in its rear
posi on is installed on it.
VII.II CANOPY
NOTE! INSTALL THE CANOPY BEFORE USING THE BUGGY
Place the canopy in the guide in the buggy frame and make sure it is properly
installed (FIG. 15.1). When removing the canopy, press the bu on on either
side of the seat and remove the canopy (FIG. 15.2). When installing and
removing the canopy remember about Velcro fasteners on the sides and the
zip on the back of the backrest.
VII.III SAFETY BAR
When installing the safety bar, insert it in the appropriate guides in the seat
frame un l it clicks (FIG.16.1). To remove the part, press the bar release
bu ons on either side of the guide and remove the safety bar (FIG. 16.2).
VIII. SAFETY BELTS
Press the bu on to open the clasp (FIG. 17.1). To secure the child, connect
the latches of the hip and shoulder straps and then insert them into the
middle clasp (FIG. 17.2) un l it engages.

23

IX. SEAT POSITIONS
The seat has 4 posi ons: lying, 2x reclining and si ng, adjusted with backrest
adjustment lever (FIG. 18.1).
X. PARENT HANDLE ADJUSTMENT
To adjust the bar, press the handle adjustment bu ons on both sides and set it
in the desired posi on (FIG. 19).
XI. FOOTREST ADJUSTMENT
The posi on is changed by li ing the footrest (FIG. 20.1). In order to lower the
footrest, press the footrest adjustment bu ons on both sides (FIG. 20.2).
XII. FOLDING THE BUGGY (FIG.21)
Make sure that the seat is posi oned facing the direc on of travel before
folding the buggy. Fold the canopy. Simultaneously press the release bu on
and pull both folding levers to yourself to fold the buggy. When the buggy is
completely folded, the locking element will lock itself.
In order to minimize the folded buggy dimensions, lower the footrest. In
addi on, set the backrest in the top posi on to facilitate frame folding.
XIII. BUGGY BASSINET
A er removing the bassinet from the packaging, set the hood (FIG.22A). The
hood can be folded using the bassinet hood folding and unfolding bu ons on
both sides of the bassinet (FIG.22B). Place the foot cover and a ach it to the
bassinet hood using the press studs (FIG. 23). The foot cover is equipped with
an addi onal panel protec ng from the wind. When the wind blows, it can be
a ached using a clamp (FIG. 24A). A er folding, it must be ﬁxed using clamp B
(FIG. 24B).
To adjust the bassinet backrest, take the foot cover oﬀ and remove the ma ress
(FIG. 25.1). Li the plas c part of the backrest and place the metal element in
posi on A or B (FIG. 25.2). Place the other end of the element in latches C (FIG.
25.3). Place the ma ress and the foot cover (FIG. 25.4).
XIV. ATTACHING THE BASSINET TO THE BUGGY FRAME
NOTE! THE BASSINET CAN ONLY BE MOUNTED FACING BACKWARDS (the child
faces the person pushing the buggy).
When installing the bassinet on the buggy frame, s ck the bassinet connector
(A) in to the frame slots (B) (FIG. 26), one on each side of the buggy, un l you
hear a click. When removing the bassinet, press the lever for releasing the
bassinet from the buggy frame (C) on both sides and pull up (FIG. 26).
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XV. CAR SEAT ASSEMBLY ON BUGGY FRAME
Place the adapters on both sides of the seat (FIG. 27). When installing the
car seat on the buggy frame, s ck them in the designed slots, one on each
side of the buggy un l you hear a dis nc ve clIck. Removing the seat press
the bu ons on both sides and pull up.
The car seat must always be ﬁ ed in such a way that the child should face
the carer.
XVI. CARE AND MAINTENANCE
The buyer is responsible for proper installa on of all func onal elements as
well as for carrying out all required maintenance and adjustments in order to
keep the buggy in good technical condi on.
The buggy must be periodically checked for poten al problems. Signiﬁcant
measures to be applied to ensure the child’s safety and prevent shortening
of the product life have been presented below:
 Check the strength and safety of all rivets and connec ons.
 Check all wheel locking equipment and tyres. If necessary, replace or
repair.
 Check if all safety devices work properly, par cularly the main and
addi onal fasteners that should move freely at any me.
Please stop using the buggy if there are doubts as to its proper use or a
suspicion of any danger.
Use only the spare parts supplied or recommended by the manufacturer. If
the wheels squeak, apply a thin layer of silicone. Do not use oil or grease
based products as they a ract dirt, which makes it diﬃcult for the wheels to
move.
XVII. CLEANING
If the elements of the buggy chassis have been exposed to saltwater, rinse
with tap water as soon as possible.
Do not wash. Clean the product gently with a damp cloth and a mild
detergent.
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Wash at max. 30°C, gentle process.
Do not bleach
Do not dry in a tumble dryer

Do not iron
Do not dry clean
Do not fold or store the product when it is wet and never store it in wet
condi ons as it can lead to mould growth.
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Το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανόνα: ΕΝ 1888-2:2018
Product complies with norm: ΕΝ 1888-2:2018
El producto cumple con la norma: ΕΝ 1888-2:2018
Prodo o aderente alle norme: ΕΝ 1888-2:2018

THANK YOU / ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Customer service / Εξυπηρέτηση πελατών
If you experience a problem with this product or require assistance
please contact our local sales agent or
contact our customer service department.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή χρειάζεστε βοήθεια
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό μας ή
με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Thank you for choosing Bebe Stars products
Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

63200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr

