
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
ДЕТСКИ ШЕЗЛОНГ  „JAMAICA“ 

Артикулен №  63562 
INSTRUCTION MANUAL 
BOUNCER “JAMAICA” 

Item No 63562 

За деца от 0 до 18 кг 
For children from 0 to 18 kg 

DO NOT USE WET WIPES, STRONG CLEANING AGENTS OR ONES WITH ABRASIVE 
PARTICLES! 
3. The toys should be cleaned with soft slightly moist cloth. DO NOT GET THEM WET! 
B. Maintenance: 
1. Regularly check the fixed and moving parts, whether there is anything loose or broken 
and for damage. If you find any damage, please stop using the bouncer until the damaged 
part is removed. Do not repair the product by yourself, first contact an authorized service 
or the trade agent you have bought the product from. Otherwise your warranty will be 
annulled. 
2. Regularly clean the bouncer.  
3. Do not leave the product exposed to the harmful effects of the external factors – direct 
Sun light, rain, snow or wind. This may lead to damage of the metal and plastic parts and 
fading of the bouncer. 
7. When you do not use the product, please store it at dry and well ventilated places, not at 
dusty, wet rooms with temperatures that are very low or very high. 

Importer: Moni Trade Ltd. 
Address: Bulgaria, city of Sofia , Trebich quarter, Stopanski dvor 

Tel: +359 2/ 936 07 90;  
Web: www.moni.bg 

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА 
БЪДЕЩА СПРАВКА!  

ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ 
СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ И 

ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ 
РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ. 

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE! 

WARNING! THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS MANUAL 
ILLUSTRATIVE AND FOR GUIDANCE ONLY. THE PRODUCT 

YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM. 
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2. ВНИМАНИЕ! Винаги поставяйте предпазните колани на детето, докато то е в 
шезлонга. 
3. За употреба само в домашни условия! 
4. ВНИМАНИЕ! Преустановете употребата на продукта с функцията за шезлонг, когато 
Вашето дете може вече да стои в седнало положение без чужда помощ. 
5. Използвайте легналото положение (режим новородено), докато детето може да 
стои изправено без чужда помощ (около 9 кг). 
6. Използвайте изправената позиция (режим прохождащи), само когато детето е 
развило достатъчно своя торс и може да стои изправено без да се накланя напред 
(максимум до 18 кг).  
7. Не поставяйте този шезлонг на високи и повдигнати повърхности (работни маси 
или маси за хранене), тъй като поради движението на детето шезлонгът може да се 
преобърне или плъзне и падне. Използвайте само на пода. 
8. Не поставяйте шезлонга на неравни повърхности, в близост до стъпала или 
стълбища, хлъзгави и мокри повърхности, до плувни басейни, източници на топлина - 
отоплителни уреди, печки за готвене и открити огнища, и други опасни места. 
9. Използвайте продукта само по предназначение. Той не е предназначен за употреба 
като легло или кошара.  
10. Този продукт не е предназначен за замяна на леглото/ кошарката. Този шезлонг 
не е предназначен за дълги периоди на сън. Ако Вашето дете заспи, докато е в 
шезлонга, моля, преместете го в подходящо легло или кошара. 
11. Не позволявайте на повече от едно дете да ползват шезлонга. 
12. Не позволявайте деца да играят около шезлонга, докато в него има друго дете. 
13. ВНИМАНИЕ! Не правете никакви промени и подобрения по конструкцията на 
шезлонга, тъй като това може да доведе до нараняване на детето в следствие на 
прекатурване на шезлонга или повреда на продукта. 
14. Не прикачвайте предмети и аксесоари към шезлонга, които не са осигурени от 
производителя, тъй като това може да се отрази на стабилността му и безопасността 
на Вашето дете.   
15. Обърнете внимание на панделките, ширитите, дантелите и други украси по 
спалното бельо, тъй като те могат да доведат до задушаване на детето. 
16. Отстранете на безопасно разстояние от детето, докато е в шезлонга, пружини, 
ластици и малки играчки, освен тези играчки, които са поставени на грифа на 
шезлонга. 
17. Преди употреба на продукта за първи път трябва да проверите дали всички части 
на шезлонга са правилно поставени и фиксирани и дали няма липсващи такива.  
18. Преди всяка употреба проверявайте дали няма повредени, счупени, отчупени или 
липсващи части. Проверявайте също и целостта на предпазните коланчета - дали не 

Този продукт представлява детски шезлонг, предназначен за деца над 0 месеца и 
прохождащи с максимално тегло до 18 кг. Шезлонгът отговаря на изискванията за 
безопасност на европейски стандарт EN71.  

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

1. ВНИМАНИЕ! Да се употребява само при пряк надзор на възрастен! Никога не 
оставяйте детето само, докато е в шезлонга! 
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Warning! Recommendations for operation with the battery : 
• Only an adult should operate with the batteries. 
• Always use new batteries. 
• Batteries that are discharged should be removed from the toy immediately. 
• If you are not going to use the product for a long time, remove the batteries from it. 
• Remove the discharged batteries from the product and throw them at the designated 
places, а not in the containers for household waste.  
• Do not throw the batteries in fire, because there is danger of explosion or leakage.  
• Batteries that are not rechargeable should not be recharged.  
• Use only the type of battery recommended by the manufacturer.  
• If you use rechargeable batteries, firstly it is necessary for you to remove them from the 
product and afterwards they should be charged under adult supervision only. 
• Never shorten the terminals of the battery.  
• Protect the environment by not throwing this product with the household waste. For 
consultation and advice on the ways and places to recycle contact your local authority 
dealing with the environment. 

 Advice: We recommend you to use alkaline batteries. 
3. Afterwards place the lid of the battery compartment back 
and tighten the screws . 
Note: If the vibration unit starts to operate erratically, 
you should restart the electronic mechanism. Turn the power 
switch off, wait a minute and turn it back on. 
IMPORTANT! If the vibrations become weak or if there are 
no vibrations, the probable reason is that the battery has 
discharged. You should replace it with a new D(LR20) alkaline 
battery; and throw the discharged battery at a designated 
place. Note: Do not throw away in the containers for 
household waste. 
Placing of the batteries of the toy bar. 
• Loosen the screws of the lid of the toy arch’s battery 
compartment. 
Remove the lid of the battery compartment. Remove the 
discharged batteries.  

• Place 3 new(LR44) alkaline batteries. 
• Place the lid of the battery compartment back on and tighten the screws. 
• When the sounds become quiet or stop, it is time for an adult to replace the batteries. 

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE BOUNCER 

А. Cleaning: 
1. The cover of the bouncer can be removed in order to be cleaned better: 
• Remove the cover by unhooking the fixing belts and remove the upper rear pocket from 
the rear frame of the backrest. 
• The cover is cleaned with soft cloth wetted with warm water and soft soap, but NOT in a 
washing machine .  
• After cleaning let the bouncer dry well before use. It is absolutely forbidden for you to 
store it before it has dried completely. 
• Do not use strong cleaning agents, bleach or agents with abrasive particles, in order to 
clean the product.  
• It is forbidden to wash it in a washing machine, drier, dry cleaners, whitening or tumble-
drying. 
2. The plastic parts should be cleaned with wet soft cloth and dry with a dry soft cloth. 



СЕДАЛКА ФИКСАТОРИ СЪС 
ЗАСТОПОРЯВАЩА ГАЙКА 

ГРИФ ЗА ИГРАЧКИ 

ТРЪБА ЗА ОБЛЕГАЛКАТА ПОДПОРА СТОЙКА 

са протрити или накъсани. Ако установите такива повреди, моля, преустановете 
ползването на шезлонга, докато повредата бъде отстранена, а частите - подменени. 
19. Не извършвайте сами ремонт на шезлонга. При установена повреда, моля, 
свържете се търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя. 
20. Не използвайте аксесоари или резервни части, различни от тези, одобрени от 
производителя. 
21. След разопаковане на продукта, моля, отстранете всички найлонови опаковки и ги 
изхвърлете на означените за целта места. Дръжте ги далеч от децата, за да 
предотвратите задушаване или удушаване в следствие на омотаване на опаковката. 
22. Уверете се, че детето не е поставено с главата надолу в шезлонга. 
23. Не сгъвайте шезлонга, докато детето е в него. 
24. Не местете шезлонга и не регулирайте облегалката, докато детето е в шезлонга. 
25. Не използвайте грифа за играчки, за да вдигате и пренасяте шезлонга. 
26. Този продукт е оборудван с гриф за играчки. Никога не използвайте грифа за 
играчки като дръжка за носене на шезлонга. 
27. За да предпазите от сериозни наранявания или смърт: 
А. Риск от падане: Никога не поставяйте шезлонга на повдигнати повърхности, тъй 
като движението на детето може да причини изплъзването или преобръщането на 
продукта. Използвайте само на пода. 
Б. Риск от задушаване: Никога не използвайте върху мека повърхност (легло, диван, 
възглавница), тъй като продуктът може да се преобърне и да причини задушаване в 
меките повърхности. 
26. Използвайте в изправено положение само, когато детето е развило достатъчен 
контрол на горната част на тялото, за да стои в седнало положение без да се накланя. 
27. Винаги използвайте обезопасителната система, докато детето вече има 
възможност да се изкачва по и да излиза извън продукта без чужда помощ. 
1. Тази опаковка съдържа малки части. Сглобяването трябва да се извършва от 
възрастен. 
2. ВАЖНО! Моля, запазете тези инструкции за бъдеща справка. 
3. Моля, прочетете тези инструкции внимателно преди сглобяването и употребата на 
продукта. 
4. Инструментите, които са нужни при сглобяването са следните: Филипс отвертка (не 
е включена); 1 брой „D” LR20 алкална батерия (не е включена), за да се активират 
вибриращите функции на шезлонга. В продукта са включени две LR44 клетъчни 
батерии за играчките. 
5. Характеристиките и декорациите по продукта може да се различават от тези, 
представени в инструкцията. 

ЧАСТИ 

• Placing of the restraint system : 
- Pull the restraint belts through the small slots in the pad. 
- Pull the protective pad through the large opening in the pad. 
- Turn the bouncer upside down. 
- Tuck the ends of the protective pad under the pad strap  as shown in the scheme. 

5. Placing of the toy arch : 
Place the board in the respective openings at the 
side rails and press carefully until you hear a clicking 
sound, indicating that it is fixed. 
Advice: The toy bar is detachable. Press the ends of 
the fixing mechanisms and lift the toy bar up. 
Make sure that your child is well secured in the seat. 
Slide the power switch from position ≋ to position 
of gentle vibration. Slide the power switch at 
position OFF, in order to switch off the vibration. 
For short melody, pull the ring! 

WARNING! IN ORDER TO PREVENT SERIOUS INJURIES OR DEATH: NEVER USE THE TOY 
BAR AS A HANDLE. 
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ВАЖНО! Моля, извадете всички части от опаковката и проверете според списъка, 
илюстриран в наръчника, дали всички са налице. 

REPLACEMENT OF THE BATTERIES 

We recommend you to place the battery at the battery 
compartment of the vibration mechanism, before installing 
the mechanism of the bouncer. In order to place 1 pc 1.5V 
D LR20 battery in the battery compartment of the 
mechanism for gentle vibration:·  
1. Loosen the screws of the lid of the battery compartment 
with a Phillips screwdriver and remove it. 
2. Place 1 pc 1.5V D (LR20) alkaline battery at the battery 
compartment by observing the correct polarity, indicated 
at the bottom of the compartment. 



СГЛОБЯВАНЕ 

ВАЖНО! Преди сглобяване и преди всяка употреба, правете проверка на продукта за 
повредени части: разхлабени свръзки, липсващи части или остри ръбове. След всяко 

действие, Ви съветваме да проверявате дали поставените части са се фиксирали 
добре. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако някоя от частите липсва или е счупена. Ако имате нужда 

от консултация или резервни части, моля, свържете се с търговското лице, от което 
сте закупили продукта или вносителя. Не използвайте части, които не са 

предоставени от производителя, вносителя или търговския обект, от който сте 
закупили продукта. 

1. Стъпка 1 - Монтиране на тръбата за 
гръбчето: 
• Поставете една срещу друга всяка от 
страничните рамки така, че бутоните им да се 
застанат от външна страна. 
• Докато натискате пружинестите бутони във 
краищата на тръбата, поставете краищата в 
съответните отвори на фиксиращите 
механизми на страничните рамки. Натиснете 
внимателно, докато тръбите се фиксират, 
като чуете звук на щракване от двете страни. 
2. Стъпка 2 - Поставяне на стойките: 
Поставете крачетата на страничните рамки. 
Скосеният край на рамките трябва да се 
промуши в съответните отвори за фиксиране 
на крачетата. 
3. Стъпка 3 - Фиксиране на страничните 
рамки: 
Вдигнете рамките, за до поставите 
фиксиращите щифтчета в съответните отвори 
на страничните рамки. Ако стойките не могат 
да се фиксират, моля, свалете ги и им 
разменете местата.  

3. Placing of the safety belts : 
• Remove the toy arch and place 
the child on the seat. 
• Place the crotch pad of the 
safety belt on your child. Fasten 
the belts through waist on each 
side of the safety pad. 
• Make sure that you hear a 
clicking sound on both sides. 
•Check in order to make sure that 
the restraint system is safely 
attached by pulling it slightly 

1. Adjustment of the backrest position: 
• Upright position: Press the buttons at the 
sides of the rails and at the same time raise 
the seat towards you. 
• Tilted position: While you press the 
buttons at the sides of the rail, tilt the 
backrest backwards / downwards.  
  For reference see the attached scheme.  
  WARNING! In order to prevent serious 
injuries or death: Use the upright position of 
the seat only while the child has enough 
control over its upper body in order to sit up 
straight without tilting forwards.  
2. Adjustment from bouncer function to 
chair function: 
• Turn the kickstand so that it stands on the 
floor. 
• Press the front part of the seat downwards 
in order to check whether the kickstand is in 
the correct position. 

USE 

sideways from your child. The restraint system should remain attached. 
•Tighten each waist belt so that the safety belts fit your child snugly without causing 
discomfort to your child.   
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2 БРОЯ СТОЙКИ НА 
РАМКИТЕ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА 
ВИБРАЦИЯ 

СТРАНИЧНИ РАМКИ 

Стъпка 1 

Стъпка 2 

4. Adjustment of the belts 
In order to tighten the belts: 
• Insert the anchored end of the safety 
belt upwards through the buckle, in order 
to form loop А. Pull the free end of the 
restraint belt B. 
In order to loosen the belts : 
Insert the free end of the restraint belt up 
through the buckle in order to form loop 
A. Enlarge the loop by pulling the end of 
the loop towards the buckle. Pull the 
anchored end of the safety system in 
order to shorten the safety belt. 



5.  Стъпка 5 - Поставяне на стойката: 
Промушете краищата на стойката във отворите на стойките на рамките.  

6. Стъпка 6  - Монтиране на подпората: 
Поставете подпората между двете страни на рамките на шезлонга. Съвет: Подпората 
е конструирана по такъв начин, че да се постави само по един начин. Ако докато 
сглобявате, Ви се стори, че не може да се постави, обърнете я и пробвайте пак.  
7.  Стъпка 7: Вкарайте  M5 X 30 mm винт от външната страна през всяка странична 
рамка и в краищата на подпората. Важно! Моля следвайте стъпка 8 внимателно, за да 
захванете подпората за страничните рамки. 

7. Insert M5 X 30 mm screw at the outside part of  
through each side rail and at the ends of the 
support. Important! Please follow step 8 carefully, 
in order to engage the support for the side rails. 
8.  Place a retainer with lock unit at the end of the 
side rail. Tighten the screw. Repeat the procedure 
in order to tighten the screw to the other end of 
the support and the side rail, while using the other 
retainer with lock unit. 
9. Installation of the soft seat: 
• Slide the upper pocket of the seat in the rear 
tube of the backrest. 
• Press the retainers at the rear side of the upper 
pocket of the pad. 
10.  Engage the buckle at the rear side of the pad 
to the buckle of the support. Make sure you hear a 
clicking sound. 
11. Engage the buckle at each side of the pad 
around each side rail. 
Make sure you hear a clicking sound. 
12. The inside pocket of the pad should fit on the 
vibration unit. 
• The front edges of the vibration unit should go 
through the large opening at the front side of the 
pad. 

4. Стъпка 4 - Монтиране на механизма за вибрация:  
• Поставете механизма така, че предната му част да е към Вас.   
• Промушете изпъкналите части на механизма в съответните 
отвори на страничните рамки, за да фиксирате механизма.  
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Стъпка 3 

Стъпка 4 

Стъпка 5 

Стъпка 6 Стъпка 7 

Step  7 

Step  8 

Step  9 

Step  10 

Step  11 

Step  12 



3. Step 3 - Fixing of the side rails : 
Lift the rails in order to place the fixing pints in the 
respective openings of the side rails. If the rails cannot be 
fixed, please, remove them and switch their places.  
4. Step 4 - Installation of the vibration unit:  
• Place the unit so that its front part faces towards you.   
• Insert the protruding parts of the mechanism in the 
respective openings of the side rails in order to fix the 
mechanism. 
5. Step 5 - Placing of the kickstand: Slide the ends of the 
kickstand in the openings of the side rails. 
6. Step 6 - Installation of the support: 
Place the support between both sides of the bouncer’s 
side rails. Advice: The support is constructed so that it is 
placed correctly in only one way. If while you assemble it, 
you consider that you cannot place it, turn it and try 
again.  

8.  Стъпка 8: Поставете фиксатор със 
застопоряваща гайка на края на 
страничната рамка. Затегнете винта. 
Повторете същата процедура, за да 
затегнете винта към другия край на 
подпората и страничната рамка, като 
използвате другия фиксатор със 
застопоряваща гайка. 
9. Стъпка 9 - Монтиране на меката 
седалка: 
• Промушете горния джоб на седалката в 
задната тръба на облегалката. 
• Натиснете .фиксаторите от задната 
страна на горния джоб на подложката. 
10.  Стъпка 10 - Затегнете катарамата от 
задната страна на подложката към 
катарамата на подпората. 
Уверете се, че чувате щракване. 
11. Стъпка 11 - Затегнете катарамата от 
всяка страна на подложката около всяка 
странична рамка. Уверете се, че чувате 
щракване. 
12. Стъпка 12: Вътрешният джоб на 
подложката трябва да пасне върху 
механизма за вибрация. 
• Предните ръбове на механизма за 
вибрация трябва да преминат през 
големия отвор в предната страна на 
подложката. 
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Стъпка 8 

Стъпка 9 

Стъпка 11 

Стъпка 12 

Step 3 

Step 4 

Step 5 

Step 6 

Стъпка 10 



1. Step 1 - Installation for the back tube: 
• Position each of the side rail so that the button 
faces outward.  
• While pressing the tabs at the ends of the seat back 
tube,  insert it into the sockets in each side rail. Press 
carefully until you hear a clicking sound on both 
sides. 
2. Step 2 - Installation of the side rails : 
Place the feet in the side rails. The beveled end of the 
rails should be inserted in the respective openings for 
fixing of the feet. 

ASSEMBLY 

WARNING! Before assembly and before each use, check the product for broken parts: 
loose connections, missing parts or sharp edges. After each action, we advise you to check 

whether the placed parts are fixed well. DO NOT USE if any of the parts is missing or 
broken. If you need consultation or spare parts, please connect the sales agent you have 

bought it from or the importer. Do not use parts which are not provided by the 
manufacturer, importer or the commercial site you have bought the product from. 

1. Регулиране на положението на 
облегалката: 
• Изправена позиция: Натиснете бутоните 
отстрани на рамките и едновременно с това 
изправете седалката към вас. 
• Наклонена позиция: Докато натискате 
бутоните отстрани на рамката, наклонете 
облегалката назад/ надолу.  
 За справка вижте приложената схема.  

УПОТРЕБА 

 ВНИМАНИЕ! За да предотвратите сериозни наранявания или смърт: Използвайте 
изправеното положение на седалката, само когато детето е развило достатъчен 
контрол на горната част на тялото,  за да може да стои в седнало положение без да 
се накланя напред.  

2. Регулиране от функция шезлонг във функция 
стол: 
• Завъртете стойката така, че да застане на пода. 
• Натиснете предната част на седалката надолу, за 
да проверите дали стойката е застанала в 
правилната позиция. 
3. Поставяне на предпазните коланчета: 
• Свалете грифа и поставете детето на седалката. 
• Поставете подложката с предпазните коланчета 
между крачетата на вашето дете. Закопчейте 
коланчета за през кръста от всяка страна на 
предпазната подложка. 
• Уверете се, че чувате звук на „щракване” от 
двете страни. 
• Проверете, за да се уверите, че предпазната 
система е безопасно прикрепена като я 
издърпате леко настрани от Вашето дете. 
Предпазната система трябва да остане 
прикрепена. 
•  Затегнете всеки колан за през кръста така, че 
предпазните коланчета плътно да прилегнат към 
Вашето дете, като внимавате да не бъде твърде 
пристегнато, за да не се създаде дискомфорт на 
детето.   
4. Работа с коланите 
А.) За да затегнете коланите: 
• Вкарайте закачения край на обезопасителния 
колан нагоре през катарамата, за да формирате 
примка А. Издърпайте свободния край на 
обезопасителния колан В. 
За да разхлабите коланите: 
• Вкарайте свободния край на обезопасителния 
колан нагоре през катарамата, за да формирате 
примка А. 
• Увеличете примката като издърпате края на 
примката към катарамата. Издърпайте закачения 
край на обезопасителната система,  за да скъсите 
обезопасителния колан. 
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PAD RETAINERS WITH LOCK 
UNIT 

TOY ARCH 

SEAT BAC KTUBE CROSS BRACE KICKSTAND 

2 FEET VIBRATION UNIT SIDE RAILS 

PARTS 

WARNING! Please, remove all parts from the packaging and check according to the list, 
illustrated in the instruction manual, whether all are present. 

Step 1 

Step 2 



• Поставяне на обезопасителната система: 
- Издърпайте обезопасителните колани през малките прорези в подложката. 
- Издърпайте обезопасителната подложка през големия отвор в подложката. 
- Обърнете шезлонга наобратно. 
- Подпъхнете краищата на обезопасителната подложка под лентата на подложката, 

както е показано на схемата. 

bouncer, because this may lead to injury to the child resulting from upturning of the 
bouncer or damage to the product. 
14. Do not attach objects and accessories to the bouncer that are not provided by the 
manufacturer, because this may affect its stability and the safety of your child. 
15. Pay attention to the ribbons, laces, strings and other decorations on the sleepwear 
because they may lead to suffocation of the child. 
16. Remove at a safe distance from the child, while it is in the bouncer, any springs, bands 
and small toys, except for those toys that are placed on the toy arch of the bouncer. 
17. Before using the product for the first time you should check whether all parts of the 
bouncer are correctly placed and fixed and whether there are missing parts.  
18. Before each use check whether there are any damaged, broken, chipped or missing 
parts. Check also the integrity of the safety belts – whether they are worn or ragged. If you 
find any such damage, please, stop using the bouncer until the damage is repaired, and the 
parts - replaced. 
19. Do not repair the bouncer by yourself. In case of damage, please, contact the sales 
agent you have bought it form or the importer. 
20. Do not use accessories or spare parts, different from those approved by the 
manufacturer. 
21. After unpacking the product, please remove all plastic packaging and through at the 
designated places. Keep them away from children, in order to prevent suffocation or 
strangulation resulting  from entanglement of the packaging. 
22. Make sure that the child is not placed head down in the bouncer. 
23. Do not fold the bouncer while the child is in it. 
24. Do not move the bouncer and do not adjust the backrest while the child is in the 
bouncer.  
25. Do not use the toy bar in order to lift and move the bouncer. 
26. This product has toy bar. Never use the toy bar as a handle in order to carry the 
bouncer. 
27. In order to protect the child from serious injury or death : 
А. Falling hazard: Never place the bouncer on raised surfaces, because the movement of 
the child may cause slipping or upturning of the product. Use on the floor only. 
B. Suffocation hazard: Never use on soft surface (bed, sofa, pillow) because the product 
may upturn and cause suffocation in soft surfaces. 
26. Use in standing position only when the child has enough control in the upper part of its 
body so that it is able to sit up without tilting. 
27. Always use the restraint system, while the child already has the skills to climb on or get 
out of the product unaided. 

WARNING! 
1. The packaging contains small parts. Assembly should be performed by an adult only. 
2. WARNING! Please, keep these instructions for future reference. 
3. Please, read these instructions carefully before assembling and using the product. 
4. The tools necessary for the assembly are the following: Phillips screwdriver (not 
included); 1 pcs „D” LR20 alkaline battery (not included), in order to activate the vibration 
functions of the bouncer. The product has two LR44 cell batteries for the toys. 
5. The characteristics and decorations of the product can differ from those shown in the 
instruction. 

ВНИМАНИЕ! ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ: НИКОГА 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГРИФА ЗА ИГРАЧКИ КАТО ДРЪЖКА. 

5. Поставяне на грифа за играчки: 
Поставете борда в съответните отвори на 
страничните рамки и натиснете го внимателно, 
докато чуете звук на щракване, показващ 
фиксирането му. 
Съвет: Грифът за играчки е сваляем.  Натиснете 
краищата на фиксиращите механизми и вдигнете 
нагоре грифа. 
Уверете се, че детето Ви е добре обезопасено в 
седалката. 
Плъзнете ключа за захранването на позиция ≋ на 
позиция за нежна вибрация. Плъзнете ключа за 
захранването на позиция OFF/изключено, за да 
изключите вибрацията. 
За кратка мелодия, издърпайте пръстена! 
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ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ 

Препоръчваме Ви да поставите батерията в 
предназначеното отделение на механизма за 
вибрация, преди да монтирате механизма на 
шезлонга.  За да поставите 1 бр 1.5V D LR20 батерия в 
отделението за батерии на механизма за нежни 
вибрации:·  
1. Разхлабете винтовете на капака на отделението за 
батерии с отвертка Филипс и го свалете. 
2. Поставете 1 брой 1.5V D (LR20) алкална батерия в 
отделението за батерии правилно според 

поляритета, означен на дъното на отделението.  
 Съвет: Препоръчваме Ви да използвате алкални батерии. 
3. След това поставете обратно капачето на отделението за батерии и затегнете 
винтовете. 



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ШЕЗЛОНГА 

А. Почистване: 
1. Тапицерията на шезлонга може да се сваля, за да се почиства по-добре: 
• Свалете тапицерията като разкопчеете фиксиращите коланчета и извадете горния 
заден джоб от задната рамка на облегалката. 
• Тапицерията се почиства с мека кърпа, напоена с топла вода и мек сапун, но НЕ в 
перална машина.  
• След почистване оставете шезлонга да изсъхне добре преди употреба. Абсолютно 
забранено е да го прибирате преди да е напълно изсъхнал. 
• Не използвайте силни почистващи препарати, белина или препарати с абразивни 
частици, за да почистете продукта.  
• Забранено е почистването му в перална машина, сушилня, чрез химическо чистене, 
избелване и центрофугиране. 
2. Пластмасовите части почиствайте с влажна мека кърпа и подсушавайте със суха 

мека кърпа. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОКРИ КЪРПИЧКИ, СИЛНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ 
ИЛИ ТАКИВА С АБРАЗИВНИ ЧАСТИЦИ! 
3. Играчките почиствайте само с мека леко навлажнена кърпа. НЕ ГИ МОКРЕТЕ! 
Б. Поддръжка: 
1. Редовно проверявайте фиксираните и подвижните части, дали не са разхлабени 
или има нещо счупено или отчупено и дали не са повредени. Ако установите повреда, 
моля, преустановете ползването на шезлонга, докато повредената част се подмени. 
Не извършвайте сами ремонт на продукта, а се свържете с оторизиран сервиз или 
търговския агент, от който сте закупили продукта. В противен случай Вашата гаранция 
ще бъде анулирана. 
2. Периодично почиствайте шезлонга.  
3. Не оставяйте продукта на вредното въздействие на външните фактори - преки 
слънчеви лъчи, дъжд, сняг или вятър. Това може да доведе до повреда на металните 
и пластмасови части и избеляване на тапицерията на шезлонга. 
7. Когато не използвате продукта, моля, съхранявайте го на сухи и проветриви места, 
а не в прашни, влажни помещения с много ниски или много високи стайни 
температури. 

Вносител: Мони Трейд ООД 
Адрес: България, гр. София, кв. Требич, Стопански двор 

Тел: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg 

This product is a bouncer intended for children over 0 months and toddlers with maximum 
weight up to 18 kg. The bouncer complies with the safety requirements for European 
Standard EN71.  

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE 
1. WARNING! To be used under direct adult supervision only! Never leave the child alone 
while in the bouncer ! 

EN 

Бележка: Ако механизмът за вибрация започне 
да работи нестабилно, трябва да рестартирате 
електрониката. Изключете бутона за 
захранването, изчакайте малко и после пак го 
включете. ВАЖНО! Ако вибрациите отслабнат 
или ако няма вибрации, вероятната причина е, 
че батерията се е изтощила. Трябва да я 
смените с нова D(LR20) алкална батерия, а 
изтощената батерия да изхвърлите на 
определеното за целта място. Бележка: Не 
изхвърляйте батерията в контейнерите 
предназначени за битов отпадък. Поставяне на 
батериите на грифа с играчки. 
• Разхлабете винтовете на капака на 
отделението за батерии на грифа с играчки. 
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Отстранете вратата на отделението за батерии. Отстранете изтощените батерии.  
• Поставете 3 нови (LR44) алкални  батерии. 
•Поставете обратно вратата на отделението за батерии и затегнете винтовете. 
• Когато звуците станат тихи или спрат, тогава е време възрастен да подмени 
батериите. 

Внимание! Препоръки за боравене с батерията: 
• Само възрастен трябва да борави с батериите. 
• Винаги използвайте нови батерии. 
• Батерии, които са изтощени трябва да се отстранят от играчката незабавно.  
• Ако няма да използвате продукта за дълго време извадете батериите от него. 
• Отстранете изхабените батерии от продукта и ги изхвърлете на указаните за тази цел 
места, а не в контейнерите за битов отпадък.  
• Не хвърляйте батериите в огън, защото има опасност от експлозия или от 
протичането им.  
• Батерии, които не са презареждащи се, не трябва да се зареждат.  
• Използвайте само вида батерия, която се препоръчва от производителя.  
• Ако се използват презареждащи се батерии, първо е необходимо да ги извадите от 
продукта и след това да се заредят само под наблюдение на възрастен. 
• Никога не съкращавайте клемите на батерията.  
• Пазете околната среда като не изхвърляте този продукт с битовите отпадъци. За 
консултация и съвет за начините на рециклиране и местата за това се свържете с 
местаната власт отговаряща за околната среда. 

2. WARNING! Always put the safety belt on the child while it is in the bouncer. 
3. To be used in home conditions only! 
4. WARNING! Stop using the product with the bouncer function when your child is able to 
sit up unaided . 
5. Use the recline position (infant model) until child is able to sit up unassisted 
(approximately 9 kg). 
6. Use the upright position (toddler mode) only when child has developed enough upper 
body control to sit without leaning forward (maximum 18 kg). 
7. Do not place this bouncer at high and raised surfaces (worktables or dining tables). 
8. Do not place the bouncer on uneven surfaces, close to stairs or staircases, slippery and 
wet surfaces, close to pools, heat sources – heating appliances, cookers and open fires and 
other dangerous places. 
9. Use the product as intended only. It is not intended for use as a bed or crib.  
10. This bouncer is not intended for long periods of sleep. If your child falls asleep while in 
the bouncer, please, move it to an appropriate bed or crib. 
11. Do not allow more than one child to use the bouncer. 
12. Do not allow children to play around the bouncer, while there is another child in it. 
13. WARNING! Do not make any changes and improvements to the construction of the 


