
 Μάρσιπος
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Your child’s safety depends on you. Correct use of the baby 
carrier requires reading the manual.

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



• Ομάδα χρήσης: Από τη γέννηση, από 3,5 έως 9 κιλά.
• Χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο μόνο όταν είστε όρθιοι ή περπατάτε.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο όταν κάνετε σπορ.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοράτε πάντα τον μάρσιπο πριν τοποθετήσετε το παιδί στο εσωτερικό 
του.
• Αυτός ο μάρσιπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του παιδιού ενώ 
είναι ξαπλωμένο ανάσκελα.
• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι τοποθετημένες και ρυθμισμένες 
σωστά και ότι οι αγκράφες έχουν ασφαλίσει στη σωστή θέση.
• Συνιστάται όταν βάζετε ή βγάζετε το παιδί από τον μάρσιπο να βρίσκεστε σε 
καθιστή θέση.
• Το παιδί πρέπει να μεταφέρεται με το πρόσωπο προς τη μαμά, έως ότου να είναι σε 
θέση να κρατήσει το κεφάλι του όρθιο και την πλάτη του ίσια (περίπου έως τον 4ο 
μήνα).
• Αφού τοποθετήσετε το παιδί στον μάρσιπο, ελέγξτε προσεκτικά ότι οι ρυθμιστές 
του μήκους έχουν ρυθμιστεί σωστά. Εάν χρειαστεί ρυθμίστε τους μέχρι να τεντωθούν 
σωστά.
• Μην χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο με περισσότερα από ένα παιδί κάθε φορά.
• Ελέγχετε πάντα ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από το πρόσωπο του παιδιού, έτσι 
ώστε να αερίζεται επαρκώς.
• Μην χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο αν ορισμένα τμήματα είναι κατεστραμμένα, 
σχισμένα ή απουσιάζουν.
• Μην εφαρμόζετε στον μάρσιπο εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν 
προμηθεύονται από τον κατασκευαστή.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ισορροπία σας μπορεί να επηρεαστεί από τις κινήσεις του παιδιού ή τις 
δικές σας.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε όταν σκύβετε ή τεντώνεστε προς τα εμπρός. Βεβαιωθείτε ότι 
κρατάτε με τα χέρια σας το παιδί.
• Να θυμάστε ότι το παιδί στο εσωτερικό του μάρσιπου, θα αντιδράσει στις αλλαγές 
θερμοκρασίας πριν εσάς που το μεταφέρετε.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν φοράτε τον μάρσιπο, μην αφήνετε ποτέ το παιδί στο εσωτερικό 
του χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2

1 2

3 4



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

3

7 8

9 10

5 6



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4

11 12

14 15

13A 13B



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5

16A 16B

18

20

17

19



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

6

21 22

2423

25 26



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

7

27

29

30

28A

28Β



 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A. Μάρσιπος

B. Μαξιλάρι

C. Υποδοχές για τα χέρια (Μεταφορά με πρόσωπο προς τη μαμά)

D. Επάνω αγκράφα στερέωσης

E. Κάτω αγκράφα στερέωσης και πλευρικής ρύθμισης

F. Ζώνη ρύθμισης του μάρσιπου

G. Κάθισμα

H. Κουμπί για την χρήση του μάρσιπου σε οριζόντια θέση

I. Ιμάντες ώμων

J. Επενδυμένο στήριγμα μέσης

K. Ραχιαίο σύστημα ρύθμισης

L. Εργονομικός Δακτύλιος ρύθμισης

M. Σημείο συλλογής ιμάντων

N. Προστασία ποδιών

O. Μπάρα ασφαλείας του μωρού για την οριζόντια θέση

P. Κάτω αγκράφα ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 

ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΣΙΠΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΑΡΣΙΠΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοράτε πάντα τον μάρσιπο πριν τοποθετήσετε το παιδί στο εσωτερικό 

του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την μεταφορά στην οριζόντια θέση, η μπάρα ασφαλείας (O) πρέπει να 

είναι πάντα συναρμολογημένη, καθότι εγγυάται την ασφάλεια του παιδιού κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς στην οριζόντια θέση.

Η μεταφορά στην οριζόντια θέση ενδείκνυται ιδιαιτέρως για μωρά μέχρι τον 3ο/4ο 

μήνα.

1.Δέστε τις λωρίδες των ώμων με τις ειδικές αγκράφες (Ρ) που βρίσκονται κάτω από 

το κεντρικό τμήμα του μάρσιπου (σχ.1).

2.Ευθυγραμμίστε τους ιμάντες των ώμων με το κουμπί (H), που βρίσκεται πάνω σε 

έναν από τους δύο ιμάντες ώμων.

3.Φορέστε τον μάρσιπο περνώντας το κεφάλι σας και το ένα χέρι ανάμεσα και από 

τους δύο ιμάντες των ώμων (σχ. 3).

4.Χρησιμοποιείστε για να αλλάξετε το μήκος των ιμάντων των ώμων τους ειδικούς 

ρυθμιστές (σχ. 4).

5.Χρησιμοποιήστε το στήριγμα της μέσης (J) ως ιμάντα ώμου (σχ. 5).

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΡΣΙΠΟΥ

Συνιστάται όταν βάζετε το παιδί στο εσωτερικό του μάρσιπου, να κάθεστε κρατώντας 

τον μάρσιπο στην αγκαλιά σας ή ακουμπώντας τον πάνω σε ένα τραπέζι.

6.Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρικές αγκράφες είναι ανοικτές και τοποθετήστε το 

παιδί, με πρόσωπο προς τα εσάς, στο εσωτερικό του μάρσιπου, προσέχοντας έτσι 

ώστε να περάσουν σωστά τα πόδια μέσα από τις σχισμές. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε 

σωστά το παιδί και είστε πάντα σε

ετοιμότητα για κάθε απρόβλεπτη κίνηση του (σχ. 6).

7. Δέστε και τις δύο αγκράφες που βρίσκονται στα πλευρικά ανοίγματα, περνώντας 

τις κάτω από τις γλωττίδες και τραβώντας τις προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το κλικ 

στερέωσης (σχ. 7).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε πάντα ότι έχετε δέσει σωστά τις αγκράφες.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

8. Ρυθμίστε το μήκος τους για την άνετη και ασφαλή θέση του παιδιού. Πρέπει να 

ρυθμίζετε πάντα το φάρδος της ζώνης της μέσης και του ανοίγματος για τα πόδια έτσι 

ώστε ο μάρσιπος να μην είναι ούτε πολύ φαρδύς, ούτε πολύ στενός αλλά να 

προσαρμόζεται στις διαστάσεις του παιδιού (σχ. 8).

9. Δέστε τον επενδυμένο ιμάντα, κλείνοντας και τις δύο  αγκράφες στα άκρα και 

προσαρμόζοντας το μήκος με τους ειδικούς ρυθμιστές που βρίσκονται στις πλευρές 

του ραχιαίου στηρίγματος (Μ) (σχ. 9).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε πάντα ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από το πρόσωπο του 

παιδιού, έτσι ώστε να αερίζεται επαρκώς.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΑΡΣΙΠΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοράτε πάντα τον μάρσιπο πριν τοποθετήσετε το παιδί στο εσωτερικό 

του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μεταφορά με πρόσωπο προς τη μαμά και με πρόσωπο προς το 

δρόμο, η μπάρα προστασίας για την οριζόντια θέση (O) πρέπει να αφαιρείται πάντα. 

(σχ. 20)

10. Φορέστε τον μάρσιπο περνώντας το κεφάλι μέσα από τις χιαστές λωρίδες των 

ώμων (σχ. 10).

11.Δέστε τους ιμάντες των ώμων με τις ειδικές αγκράφες όπως υποδεικνύεται στο 

σχέδιο 11. Βεβαιωθείτε ότι οι αγκράφες έχουν δεθεί σωστά.

12. Ρυθμίστε το μήκος των ιμάντων των ώμων χρησιμοποιώντας την αγκράφα (Ε). 

Τραβήξτε τις λωρίδες μέχρι να εφαρμόσουν στο σώμα.

Στη συνέχεια, ρυθμίστε το μήκος των ζωνών του στηρίγματος της μέσης, 

χρησιμοποιώντας την αγκράφα (P) που βρίσκεται στα άκρα του στηρίγματος της 

μέσης, έως ότου αισθανθείτε το μάρσιπο εφαρμοσμένο στο σώμα σας(σχ. 12).

13. Για μεγαλύτερη άνεση κατά τη μεταφορά, το χιαστί τμήμα των ιμάντων πρέπει να 

βρίσκεται σε κεντρική θέση λίγο κάτω από τις κλείδες των ώμων(σχ. 13). Η ρύθμιση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον ειδικό δακτύλιο (L).
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΡΣΙΠΟΥ

Συνιστάται να βρίσκεστε σε καθιστή θέση κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του 

παιδιού στον μάρσιπο.

ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΜΑ

14. Δέστε μόνο από τη μία μεριά του μάρσιπου την αγκράφα που βρίσκεται στο ύψος 

της μέσης του παιδιού και την αντίστοιχη επάνω αγκράφα (σχ. 14). Βεβαιωθείτε ότι 

και οι δύο αγκράφες είναι σωστά δεμένες.

15. Τοποθετήστε το παιδί στον μάρσιπο από την ανοιχτή πλευρά (σχ. 15).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε σταθερά το παιδί κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών. 

Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του παιδιού έχουν περάσει ανάμεσα στις σχισμές του 

καθίσματος και το χέρι του μέσα από το αντίστοιχο άνοιγμα.

16. Δέστε από την άλλη πλευρά του μάρσιπου την αγκράφα που βρίσκεται στο ύψος 

της μέσης του παιδιού (σχ. 16Α) και την αντίστοιχη επάνω αγκράφα (σχ. 16Β). 

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο χέρια του παιδιού περνούν μέσα από τα ειδικά ανοίγματα 

και ότι και οι δύο αγκράφες είναι σωστά δεμένες.

17. Ρυθμίστε το μήκος τους για την άνετη και ασφαλή θέση του παιδιού. Πρέπει να 

ρυθμίζετε πάντα το φάρδος της ζώνης της μέσης και του ανοίγματος για τα πόδια έτσι 

ώστε ο μάρσιπος να μην είναι ούτε πολύ φαρδύς, ούτε πολύ στενός αλλά να 

προσαρμόζεται στις διαστάσεις του παιδιού (σχ. 17).

18. Ρυθμίστε τη θέση του μαξιλαριού τραβώντας τις ζώνες όπως υποδεικνύεται στο 

σχέδιο 18.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από το πρόσωπο του 

παιδιού έτσι ώστε να αερίζεται επαρκώς.

19. Συγκρατώντας τον μάρσιπο από το κάτω μέρος, ρυθμίστε το μήκος των ιμάντων 

των ώμων, μία-μία κάθε φορά, μέχρι το παιδί να πλησιάσει και να ακουμπήσει στο 

επάνω μέρος του θώρακά σας, αυτό θα προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια 

σε εσάς και το παιδί σας (σχ. 19)

11



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Από τη στιγμή που το παιδί είναι σε θέση να κρατήσει όρθιο το κεφάλι του και ίσια την 

πλάτη του, ενδεικτικά από τον 4ο  μήνα, μπορεί να μεταφερθεί με πρόσωπο προς το 

δρόμο.

20. Αφαιρέστε, χρησιμοποιώντας το φερμουάρ, το πλάγιο εξάρτημα προστασίας (O) 

και στρέψτε προς τα κάτω το πάνω μέρος του μάρσιπου (σχ. 20).

21. Δέστε την αγκράφα που βρίσκεται στο ύψος της μέσης του παιδιού (σχ. 21) μόνο 

από τη μία μεριά. Βεβαιωθείτε ότι η αγκράφα είναι σωστά δεμένη.

22. Τοποθετήστε το παιδί στον Μάρσιπο από την ανοιχτή πλευρά (σχ. 22).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε σταθερά το παιδί κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας. 

Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του παιδιού έχουν περάσει ανάμεσα στις σχισμές του 

καθίσματος και το χέρι του μέσα από το αντίστοιχο άνοιγμα.

23. Δέστε από την άλλη πλευρά του μάρσιπου την αγκράφα που βρίσκεται στο ύψος 

της μέσης του παιδιού (σχ. 23). Βεβαιωθείτε ότι η αγκράφα είναι σωστά δεμένη.

24. Δέστε τις επάνω πλευρικές αγκράφες (σχ. 24). Βεβαιωθείτε ότι οι αγκράφες έχουν 

δεθεί σωστά.

25. Ρυθμίστε το μήκος τους καθώς και το μήκος των πλευρικών ρυθμιστών μήκους για 

την άνετη και ασφαλή θέση του παιδιού. Είναι απαραίτητο να ρυθμίζετε και το μήκος 

της ζώνης της μέσης καθώς και του ανοίγματος των ποδιών έτσι ώστε ο μάρσιπος να 

μην είναι ούτε πολύ φαρδύς ούτε πολύ στενός αλλά να προσαρμόζεται στις 

διαστάσεις του παιδιού (σχ. 25).

26. Συγκρατώντας τον μάρσιπο από το κάτω μέρος, ρυθμίστε το μήκος των λωρίδων 

των ώμων, μία-μία κάθε φορά, μέχρι το παιδί να πλησιάσει και να ακουμπήσει στο 

επάνω μέρος του θώρακά σας, αυτό θα προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια 

σε εσάς και το παιδί σας (σχ. 26).
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΣΙΠΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Συνιστάται να βρίσκεστε σε καθιστή θέση όταν βγάζετε το παιδί από τον Μάρσιπο.

27. Κρατώντας σταθερά το παιδί, λύστε μόνο από τη μία πλευρά την επάνω αγκράφα 

και εκείνη που βρίσκεται στο ύψος της μέσης του παιδιού (σχ. 27) και βγάλτε το παιδί 

από τον μάρσιπο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την απόλυτη ασφάλεια του παιδιού, κατά τη στιγμή που το βγάζετε 

από τον μάρσιπο, είναι απαραίτητο να κάθεστε και να τον ακουμπάτε στην αγκαλιά 

σας ή πάνω σε ένα τραπέζι.

28. Κρατώντας σταθερά το παιδί ανοίξτε πρώτα τις δύο επάνω αγκράφες (σχ. 28 A) 

και στη συνέχεια εκείνες που βρίσκονται στο ύψος της μέσης του παιδιού (σχ. 28 B).

29. Βγάλτε το παιδί από τον Μάρσιπο (σχ. 29).

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ

30. Ο μάρσιπος διαθέτει μία επενδυμένη πλάγια μπάρα ασφαλείας για την οριζόντια 

θέση (O). Για να τη χρησιμοποιήσετε, αρκεί να τη στερεώσετε στο πάνω άκρο του 

μάρσιπου με το ειδικό φερμουάρ (σχ. 30). Για την μεταφορά στην οριζόντια θέση, η 

μπάρα ασφαλείας (O), πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένη γιατί εγγυάται την 

ασφάλεια του παιδιού σας.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μετά από 

κάθε πλύσιμο, ελέγξτε ότι το ύφα σμα και οι ραφές δεν έχουν φθαρεί.

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά τον μάρσιπο για να διαπιστώσετε αν κάποια τμήματά του έχουν 

ξηλωθεί, καταστραφεί ή απουσιάζουν. Στην περίπτωση αυτή μην χρησιμοποιείτε το 

προϊόν.

Πλένετε στο χέρι με κρύο νερό

Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη

Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

Μη σιδερώνετε

Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

14



63200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr
Tel: (0030)2373023585

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας 
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars


