
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 1888:2018

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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SAFETY REQUIREMENTS AND WARNINGS / ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Please read these instruc�ons 
carefully before use and keep them for 
future reference.
2. Failure to follow these instruc�ons 
could result in serious injury or death.
3. Ensure that all the locking devices are 
engaged before use.
4. Avoid serious injury from falling or 
sliding out.
5. Always use restraint system and 
ensure that children are posi�oned 
according to these instruc�ons.
6. Be certain that the stroller is fully 
opened, locked securely into posi�on, 
and the wheel brakes are on before 
allowing children near the stroller.
7. The parking device should always be 
engaged during the loading and 
unloading of children.
8. The maximum weight of a child the 
product is designed to carry is 15kg in 
each seat.
9. Never use this stroller to carry more 
than two children at the same �me.
10. Never leave child una�ended.

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά 
πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για 
μελλοντική αναφορά.
2. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών 
μ π ο ρ ε ί  ν α  π ρ ο κ α λ έ σ ε ι  σ ο β α ρ ό 
τραυματισμό ή θάνατο.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ασφάλειες 
είναι κλειδωμένες πριν τη χρήση.
4. Αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό από 
πτώση ή ολίσθηση.
5. Χρησιμοποιείτε πάντα σύστημα 
συγκράτησης και βεβαιωθείτε ότι τα 
παιδιά είναι τοποθετημένα σύμφωνα με 
αυτές τις οδηγίες.
6. Βεβαιωθείτε ότι το καροτσάκι είναι 
πλήρως ανοιχτό, ασφαλισμένο στη θέση 
του και τα φρένα των τροχών είναι 
ενεργοποιημένα πριν βάλετε τα παιδιά 
μέσα στο καροτσάκι.
7. Όταν βάζετε και βγάζετε το παιδί σας 
από το καρότσι  πρέπει πάντα να 
ενεργοποιείτε το σύστημα φρένων
8. Το μέγιστο βάρος ενός παιδιού που 
μπορεί να μεταφέρει αυτό το καρότσι 
είναι 15 κιλά σε κάθε κάθισμα.
9. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το 
καρότσι για να μεταφέρετε περισσότερα 
από δύο παιδιά ταυτόχρονα.
10.  Μην αφήνετε  το  παιδί  χωρίς 
επιτήρηση.
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OPENING THE STROLLER / ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

WARNING: When opening the stroller, ensure that your child 
or other child is at a safe distance. Ensure that during these 
opera�ons, the movable parts of the stroller do not come into 
contact with your child.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ανοίγετε το καροτσάκι, βεβαιωθείτε ότι το 
παιδί σας ή άλλο παιδί βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση. 
Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των λειτουργιών, τα 
κινητά μέρη του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το 
παιδί σας.

1. Release the lock.

1. Απελευθερώστε την ασφάλεια.

2. Open the stroller

2. Ανοίξτε το καρότσι.

3. Use foot to step the footplate down fully to engage the 
primary lock.

3. Πατήστε με το πόδι σας την πλάκα έως ότου τερματίσει για 
να ασφαλίσει το βασικό κλείδωμα.
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REAR BRAKE OPERATION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ

WARNING: Always apply BOTH BRAKES whenever the stroller is sta�onary.
Never leave your child una�ended. Never leave the stroller on a sloped surface with a 
child in seat, even with the brakes applied.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζετε πάντα και τα δύο φρένα όταν το καρότσι είναι σταματημένο.
Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση. Μην αφήνετε το καρότσι σε κεκλιμένη 
επιφάνεια, ακόμα κι αν τα φρένα είναι ενεργοποιημένα.

4. Use foot to step down the rear brake lever to lock the 
brakes.

4. Πατήστε με το πόδι σας το πίσω φρένο για να 
ασφαλίσετε τα φρένα.

5. Use foot to li� up the rear brake lever to unlock the 
brakes.

5. Σηκώστε με το πόδι σας το πίσω φρένο για να 
απασφαλίσετε τα φρένα.
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SAFETY HARNESS USE / ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6. Adjust strap length: belt, crotch strap and harness 
length, can all be adjusted for snuggle use.

6. Ρυθμίστε το μήκος του ιμάντα: η ζώνη, ο ιμάντας του 
καβάλου και το μήκος της ζώνης, μπορούν να 
προσαρμοστούν για άνετη χρήση.

7. Clip two buckles together to secure the child.

7. Κουμπώστε τις δύο πόρπες μαζί για να ασφαλίσετε το 
παιδί.
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TO ADJUST SEAT LEG  / ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ

8. Ensure shoulder straps are clipped to the central buckle.

8. Βεβαιωθείτε πως οι ιμάντες ώμων είναι κουμπωμένοι 
στην κεντρική πόρπη.

9. “D” rings are included for an addi�onal harness if 
desired.

9. Συμπεριλαμβάνονται μεταλλικά δαχτυλίδια για 
επιπλέον δέσιμο.

10. Press the two triggers located under the seat to adjust 
the leg to the desired posi�on.

10. Πιέστε τα δύο κουμπιά κάτω από τη θέση για να 
ρυθμίσετε το υποπόδιο στην επιθυμητή θέση.

BACKREST RECLINING ADJUSTMENT / ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

11. Use hands to pull down the plas�c in the back of the 
sea�ng as shown to adjust the seat backrest reclining to 
the desired posi�on.
To push upright, just push the back of seat to the desired 
posi�on.

11. Τραβήξετε το πλαστικό στο πίσω μέρος του καθίσματος όπως φαίνεται για να 
ρυθμίσετε την πλάτη του καθίσματος να ξαπλώνει στην επιθυμητή θέση.
Για να σπρώξετε όρθια, απλώς σπρώξτε το πίσω μέρος του καθίσματος στην επιθυμητή 
θέση.



STORAGE BASKET / ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

12. Fit the storage basket by fastening the straps around 
the stroller’s frame, in the posi�ons shown.

WARNING! Do not load the storage basket with more than 3kgs of weight.

The stroller is equipped with a storage basket.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην υπερφορτώνετε το καλάθι με βάρος μεγαλύτερο από 3 kg.

Το καρότσι είναι εφοδιασμένο με καλάθι αποθήκευσης.

12. Προσαρμόστε το καλάθι αποθήκευσης δένοντας τους 
ιμάντες στον σκελετό του καροτσιού στις θέσεις που 
φαίνονται.

CANOPY / ΤΕΝΤΑ

WARNING! The canopy must be fixed on both sides of the stroller. Ensure that the hood 
is correctly secured into posi�on.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τέντα πρέπει να κουμπώσει στις δύο πλευρές του καροτσιού. 
Βεβαιωθείτε πως η τέντα έχει ασφαλίσει στη θέση της.

13. To install the canopy, slide the plas�c clips on each side onto 
the plas�c guide located on the stroller frame.

13. Για να εγκαταστήσετε την τέντα, σύρετε τα πλαστικά κλιπ 
σε κάθε πλευρά του πλαστικού οδηγού που βρίσκεται στο 
πλαίσιο του καροτσιού.
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BACKREST RECLINING ADJUSTMENT / ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

WARNING! Always release the two-side locking mechanisms if you wish to close the 
canopy.
The canopy must be fixed on both sides of the stroller. Ensure that the canopy is 
correctly secured into posi�on.

14. Open the hood and secure it by pressing the two-side 
locking mechanisms.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απελευθερώστε τους πλευρικούς μηχανισμούς ασφάλισης αν θέλετε να 
κλείσετε την τέντα.
Η τέντα πρέπει να στερεώνεται και στις δύο πλευρές του καροτσιού. Βεβαιωθείτε ότι η 
τέντα είναι σωστά στερεωμένη στη θέση της.

14. Ανοίξτε την κουκούλα και στερεώστε την πιέζοντας 
τους δύο πλευρικούς μηχανισμούς ασφαλείας.

15. To close the hood, raise the two side mechanisms and 
pull the front part of the hood towards you.

15. Για να την κλείσετε, ανασηκώστε τους δύο πλευρικούς 
μηχανισμούς και τραβήξτε το μπροστινό μέρος της 
κουκούλας προς το μέρος σας.

BUMPER / ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Insert the bumper into the joint as pictures show u to fix 
the bumper.

Εισάγετε την μπάρα στους συνδέσμους όπως φαίνεται 
στις εικόνες για να την εγκαταστήσετε.

Pull the plas�c as the picture shows to take off the bumper.

Τραβήξτε το πλαστικό όπως φαίνεται στις εικόνες για να 
αφαιρέσετε την μπάρα.
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CLOSE THE STROLLER / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

WARNING! When closing the stroller, ensure that your 
child, or other children, are kept at a safe distance. Ensure 
that during these opera�ons the moveable parts of the 
stroller do not come into contact with your child. Before 
closing the stroller, ensure that the storage basket is empty.

16. Press the middle part of the handlebar.

17. Push handles forward to close it.

18. Close the lock to secure the stroller is completely 
closed.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά το κλείσιμο του καροτσιού, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ή 
άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια 
αυτών των λειτουργιών τα κινούμενα μέρη του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το 
παιδί σας. Πριν κλείσετε το καροτσάκι, βεβαιωθείτε ότι το καλάθι αποθήκευσης είναι 
κενό.

16. Πιέστε το μεσαίο μέρος της λαβής.

17. Σπρώξτε τα χερούλια εμπρός για να κλείσει.

18. Κλείστε την ασφάλεια για να κλείσει εντελώς το 
καρότσι.
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CARE & MAINTENANCE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by 
the user and must only be carried by an adult.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση αυτού του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σε 
τακτική βάση από τον χρήστη και πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

CLEANING / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

The cover is not removable.
Clean the fabric parts with a damp sponge and neutral detergent. Please refer to the 
product’s care label.
Rou�nely wipe clean plas�c parts with a so� damp cloth.
Always dry the metal parts to prevent the forma�on of rust if the stroller has come into 
contact with water.

Το κάλυμμα δεν είναι αφαιρούμενο.
Καθαρίστε τα υφασμάτινα μέρη με ένα υγρό σφουγγάρι και ουδέτερο απορρυπαντικό. 
Ανατρέξτε στην ετικέτα φροντίδας του προϊόντος.
Περιοδικά σκουπίστε τα πλαστικά μέρη με ένα μαλακό υγρό πανί.
Πάντα στεγνώνετε τα μεταλλικά μέρη για να αποτρέψετε τη δημιουργία σκουριάς εάν 
το καροτσάκι έρθει σε επαφή με το νερό.

MAINTENANCE / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Lubricate the moving parts only if necessary, with a light applica�on of a silicone based 
lubricant.
Rou�nely check the condi�on of the wheels and all the moving parts. Keep them free 
from dust, dirt or sand. To avoid fric�on, that may prevent the correct use of the stroller, 
ensure that all the movable plas�c parts located along the keep the stroller in a dry 
place.

Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη μόνο εάν είναι απαραίτητο, με ελαφριά εφαρμογή με 
σπρέι σιλικόνης.
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των τροχών και όλων των κινούμενων μερών. Φυλάξτε 
τα από σκόνη, ακαθαρσίες ή άμμο. Για να αποφύγετε την τριβή, η οποία μπορεί να 
εμποδίσει τη σωστή χρήση του καροτσιού, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινητά πλαστικά 
μέρη που βρίσκονται κατά μήκος του οδηγούν το καροτσάκι σε στεγνό μέρος.
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63200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr

Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας 
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars


