
14

BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ЛЮЛКА-ШЕЗЛОНГ
Артикулен номер: 6903/6904/6910

EN: INSTRUCTION FOR USE OF BABY ROCKER
Item No.: 6903/6904/6910

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ 
УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА, ЗА ДА ОСИГУРИТЕ ПРАВИЛНОТО МУ 

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ ВЪПРОСИ.

PLEASE, READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE OF 
THE PRODUCT IN ORDER TO ENSURE ITS CORRECT USE AND KEEP FOR 

FUTURE REFERENCE.

CLEANING AND MAINTENANCE

Made for Cangaroo
Importer: Moni Trade Ltd. 

Address: Bulgaria, city of Sofia, 
Trebich quarter – Stopanski dvor

Tel: 02/ 936 07 90
Web: www.cangaroo-bg.com

Подходящо за деца от 0 до 9 месеца и с тегло до 9 кг.
Suitable for children from 0 to 9 months and weighing up to 9 kg.

1. Before initial use of the product, please, check whether all parts are fixed well and the
fastening elements are tight enough.
2. Regularly check the state of the main parts and locking mechanisms, whether there is
anything broken or chipped and whether they are damaged. If you find any damage,
please, stop using the baby swing, until the damaged part is replaced. Do not repair the
product by yourself; contact an authorized repair shop or the commercial agent you
bought the product from. Otherwise your warranty will be voided.
3. When you do not use the rocker, please, store it at a dry, well ventilated and safe place.
Do not store the product at a dust, moist room with very low or very high room
temperatures.
4. The fabrics of the rocker are cleaned with warm water and soft soap. After cleaning let 
the rocker to dry well before using it. It is absolutely forbidden to fold it and store it before 
it is completely dry.
5. Do not use strong cleaning agents, bleach or agents with abrasive particles, in order to
clean the product. It is forbidden to clean it in a washing machine, dryer, dry cleaning,
whitening and tumble dryer.
6. The plastic parts must be cleaned with wet soft cloth and dried with dry soft cloth.
7. Do not leave the product exposed to the harmful effects of external factors – direct
sunlight, rain, snow or wind. This may lead to damage of the plastic parts and fading of the
fabrics of the product.
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ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА И 
ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРИ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА, МОЖЕ ДА ЗАСТРАШИ 
СЕРИОЗНО ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО ВИ И ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ.

1. ВНИМАНИЕ! Не използвайте продукта, ако някоя част е счупена, скъсана или
липсваща и използвайте резервни части, одобрени само от производителя или
вносителя.
2. Никога не оставяйте детето без надзор.
3. Продуктът не е предназначен за носене на детето.
4. НИКОГА не използвайте с дете, което може да седи изправено самостоятелно,
може да се изтласква на колене и ръце.
5. За да предотвратите сериозно нараняване ВИНАГИ използвайте предпазните
колани. НИКОГА не използвайте с активно дете, което може да изпълзи от седалката.
6. НИКОГА не поставяйте дете над 9 кг в люлката.
7. НИКОГА не повдигайте люлката, използвайки грифа за играчки като дръжка.
8. НИКОГА не местете люлката, докато детето е в нея.
9. НЕПОДХОДЯЩА за употреба в автомобил или самолет.
10. НИКОГА не ползвайте за столче за кола или кошница за кола.
11. Не поставяйте продукта на издигната повърхност – като маса или плот, винаги
използвайте на равна повърхност на нивото на земята.
12. Дръжте далеч от източници на топлина, електрически печки, газови печки и
открит огън.
13. НИКОГА не закачайте допълнителни колани или играчки по конструкцията.
14. Не окачайте друго по грифа освен играчки.
15. Не е предназначен за спане, ако на детето ви му се спи, моля сложете го в легло
или кошарка, предназначена за спане.
16. Продуктът не е играчка за деца, не оставяйте децата да играят с него.
17. ВНИМАНИЕ! Когато изкарвате детето от люлката тя трябва да бъде спряна
предварително.
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Този продукт е тестван според и отговаря на стандартите EN 12790:2013, EN 
16232:2013.

СПИСЪК НА ЧАСТИ

1. Задна тръба на рамката
2. Лява тръба на основата на рамката
3. Дясна тръба на основата на 
рамката
4. Тръба на облегалката на крака

5. Тръба на облегалката на гърба
6. Плат на седалката
7. Гриф с играчки
8. Механизъм с музика и вибрация

Use of the music and vibration mechanism

Button to switching on/off of the
vibration Music button

ON

OFF

Low

High

Important information regarding the batteries:
The vibration and music mechanism works with 3 pc. Batteries C/LR1.5) 14V) – batteries
not included. Important information regarding the batteries:
1. An adult must operate with the batteries. Do not allow children to play with the
batteries.
2. Always use new batteries.
3. Never mix new and discharged batteries.
4. Always use batteries of one and the same type. Do not mix alkaline, standard (carbon-
zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
5. Batteries that are not discharged must be removed from the toy immediately.
6. After removal of the discharged batteries, throw them at the places intended for that
purpose; not in the containers for household waste. Do not throw the batteries in fire,
there is danger of explosion or leakage.
7. When you replace discharged batteries with new ones, always replace all batteries.
Children must not be present during replacement of the batteries.
8. Never mix different types of batteries.
9. It is forbidden to modify the electrical circuit or adding other parts to it. Do not shorten
the batteries terminals.

10. Batteries which are not rechargeable, must not be recharged.
11. If you use rechargeable batteries, it is first necessary to remove them from the product
and afterwards to charge them under adult supervision only.
12. Use batteries with the size indicated in the instruction manual and the battery
compartment.
13. Alkaline batteries are recommended.
14. Batteries must be placed correctly observing their polarity.
15. Rechargeable batteries must be replaced from the product before they are placed for
charging.
16. If the batteries are discharged, remove them immediately from the product.
17. If you are not going to use the product for a long time, remove the batteries from it.

The vibration calms and lulls the baby to sleep.
In order to use the vibration function: slide the on/off button to the desired position.
Vibration will turn off in 30 minutes.
In order to use the music function: slide the button for music to high/low and you will hear
the melody with the desired volume. You can choose among 7 different melodies. Slide the
button for OFF, in order to turn the music off.
Notice: The discharged batteries can lead to incorrect functioning of the product such as
distorted sound and dim or missing light. Since every electric system needs different
voltage, in order function, replace the batteries when any function does not work.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Моля, следвайте инструкциите за сглобяване на продукта. След всяко действие
проверявайте дали сте свързали, фиксирали и застопорили правилно отделните части
на продукта.

Стъпка 1. Вземете задната тръба на
седалката. Тя трябва да се разтвори
като на картинката.

Стъпка 2. Отделете двете тръби на основата
на рамката. Пъхнете краищата на тръбите в
отворите на получената в стъпка 1
конструкция – отляво и отдясно, както е
показано на картинката.

Инструкции за сглобяване на рамката на седалката

щрак

щрак

щрак

Step 4
Place the child on the seat. You must be able to see the safety belt between the legs of the
baby. Pull the safety belt up towards the chest of the baby. Insert carefully the arms of the
baby in the openings under the shoulder belts. Insert both tongues in the buckle housing of
the crotch belt.

Step 5
Adjust the harnesses with the buckles, so that the belts fit tightly (but not too tightly) to the
body of the child. There must always be enough space, so that you can put your finger
freely between the belt and the body of the child. Make sure that you have fastened the
buckles by pulling the harnesses slightly towards you – they must remain connected to the
buckle. The buckles must be firmly engaged. Pull the cover pad between the shoulder
harnesses and fix its position with the help of Velcro.

Use of the toy bar
Insert both ends of the toy bar in the respective opening on the
frame with the incline mechanism. The toy bar can be adjusted, so
that you can easily reach the baby without completely removing it.

Backrest incline
Press simultaneously the releasing buttons on both sides of the
rocker and without releasing, carefully incline the frame until you
reach the desired position.

Using of the stabilizers
In order to stop the rocker from rocking: after you
катassembly it, turn the fixing legs, located at the rear
side of the rocker’s frame towards the ground. In
order to use the rocking function again: turn the fixing
legs to the side, the frame can now rock.



Стъпка 3. Отделете тръбата за облегалката 
на крачетата и я вкарайте в предните 
отвори на двете тръби на основата на 
рамката, както е показано на инструкцията.

щрак

Стъпка 4. Вкарайте тръбата на рамката в механизма за промяна на наклона на
облегалката, както е показано на картинката, докато не чуете изщракване и частите
не се фиксират една за друга.
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L = ляво
R = дясно

Стъпка 1. Използвайте кръстата отвертка, за да
разхлабите винтовете, които придържат капачето
на батериите.

Механизъм за музика и вибрация

Стъпка 2
Поставете 3 бр. батерии размер
C/LR14 (1.5V), внимавайте за
полярността (маркировката + и -),
обозначен на дъното на
отделението.

Step 1
Press the button at the middle of the buckle housing and pull the left and right tongue out
of it.

Use of the safety belts

The rocker is
equipped with a 5-
point safety belt for
additional security of
the child.

Shoulder belts

Waist belts

Step 2
In order to adjust the height of the shoulder belts relative to the height of the child,
observe the following steps:
• Place the child in the seat.
• Decide which opening of the belts is located at shoulder level or slightly above them.
• Insert the belts through the respective openings on each side of the seat, pull them at the
back of the product and engage the buckles at the rear side of the fabric.
• Check whether the belts are twisted at the front or rear side of the product.
• Always make sure that you have inserted the belts through openings which are located at
the one and the same level!

Soft pad of 
the buckle

Press

Step 3
In order to adjust the length of the belts, pull the harnesses through both buckles, located
at the rear side of the fabric as shown in the picture.
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Инсталация на устройството за музика и вибрация

Стъпка 3
Поставете капачето на отделението и
завинтете винтовете на местата им.

Сглобяване на седалката
Стъпка 1
Плъзнете задната част на плата на седалката
над задната тръба на седалката.

Стъпка 2
Плъзнете долната част на плата над 
облегалката на крачетата.

Стъпка 1
Натиснете бутона в средата на общата тока и издърпайте лявата и дясната катарама
извън нея.

Използване на коланите за безопасност

Люлката-шезлонг е
снабдена с 5-точков
колан за безопасност
за допълнителна
сигурност на детето.

Раменни ремъци

Надбедрени колани

Плъзнете жлеба на устройството за
музика и вибрация, върху монтажната
конструкция на рамката.

Step 1. Use a Phillips driver in order to loosen the
screws that hold the battery compartment lid.

Step 2
Place 3 pc. batteries size C/LR14
(1.5V), observe the polarity
(marking + and -), indicated at the
bottom of the compartment.

Installation of the music and vibration unit

Step 3
Place the lid on the compartment and turn
the screws in their places.

Assembly of the frame
Step 1
Slide the rear part of the fabric of the seat over
the rear tube of the seat.

Step 2
Slide the lower part of the fabric over the 
footrest.

Slide the mounting groove of the music
and vibration unit, on the mounting
bracket of the frame.
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Стъпка 2
За да регулирате височината на раменните колани спрямо височината на детето,
следвайте следните стъпки:
• Поставете детето в седалката.
• Изберете кой отвор на коланите се намира на нивото на раменете или малко над
тях.
• Прекарайте ремъците през съответните отвори от всяка страна на седалката,
изкарайте ги на гърба на продукта и ги закопчейте за токите от задната страна на
плата.
• Проверете дали ремъците не са усукани от предната или задната страна на
продукта.

Мека подложка
на токата

Натиснете

• Винаги се уверявайте, че сте промушили коланите през отвори, които се намират на
едно и също ниво!

Стъпка 3
За да регулирате дължината на коланите, издърпайте ремъците през двете катарами,
разположени от задната страна на плата, както е показано на картинката.

Стъпка 4
Поставете детето на седалката. Предпазният колан трябва да може да се вижда
между краката на бебето. Издърпайте предпазния колан нагоре към гърдичките на
бебето. Промушете внимателно ръчичките на бебето в отворите под раменните
ремъци. Пъхнете лявата и дясната катарама в обединяващата тока на колана между
крачетата.
Стъпка 5
Регулирайте ремъците с катарамите, така че коланите да прилегнат плътно (но не
стегнато) към тялото на детето. Винаги трябва да има достатъчно място, така че да
може да пъхнете пръста си свободно между колана и тялото на детето. Уверете се, че
сте закопчали коланите като дръпнете леко ремъците към Вас – трябва да останат

Step 2. Remove both tubes from the frame’s
base. Insert the ends of the tubes in the
openings of the construction from picture 1 –
to the left and right, as shown in the picture.

click

click

click

Step 3. Take the tube of the footrest and 
insert it in the front openings of both tubes 
of the frame’s base, as shown in the 
instruction.

click

Step 4. Insert the tube of the frame in the mechanism for adjustment of the backrest
incline, as shown in the picture, until you hear clicking and the parts are fixed to one
another.

L = left
R = right

Music and vibration mechanism
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Please, follow the instructions for assembly of the product. After each action check
whether you have connected, fixed and secured correctly the separate parts of the
product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

свързани към токата. Катарамите трябва да са стегнати. Дръпнете покриващата
възглавничка между раменните ремъци и фиксирайте позицията й с помощта на
велкро лепенките.

Използване на грифа с играчки
Пъхнете двата края на грифа в съответния отвор върху рамката
с механизма за накланяне. Грифът може да се регулира, затова
лесно може да достигнете до бебето без да го откачите.

Наклон на облегалката
Натиснете едновременно освобождаващите бутони от двете
страни на шезлонга и без да ги пускате, внимателно наклонете
рамката, докато достигнете желаната позиция.

PARTS LIST

1. Rear tube of the frame
2. Left tube at the base of the frame
3. Eight tube at the base of the frame
4. Tube of the footrest

5. Tube at the backrest
6. Fabric of the seat
7. Toy bar
8. Music and vibration mechanism

Step 1. Take the rear tube. Pull it apart,
it must open up as in the picture.

Instructions for assembly of the seat’s frame

Използване на застопоряващите крачета
За да фиксирате шезлонга да не се люлее: след
като го сглобите, завъртете застопоряващите
крачета, разположени от задната страна на
рамката на шезлонга към земята. За да използвате
отново люлеещата се функция: завъртете
застопоряващите крачета, настрани, рамката вече
може да се люлее.

Използване на механизма за музика и вибрация

Копче за включване/изключване
на вибрацията Копче за музиката

Вкл.

Изкл.

Ниско

Високо

intended for sleeping.
16. The product is not a toy for children to play with.
17. WARNING! When you remove the child from the swing, the swing must be stopped in
advance.

This product is tested in accordance and complies with standards EN 12790:2013 and 
EN 16232:2013.



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Търговската гаранцията на продукта НЕ покрива повреди причинени поради неговото
неправилно използване или при опит да бъде отремонтиран от външни лица.
Гаранцията НЕ покрива дефекти, дължащи се на нормалното износване на следните
компоненти: платове, седалка и счупени пластмасови части. Гаранцията НЕ покрива
повреди, причинени поради неправилното сглобяване на продукта. Гаранцията важи
за скрити фабрични дефекти, като същите се отстраняват от оторизиран сервиз, като
на място се решава дали ще се наложи смяна с нов продукт или извършване ремонт
на стария.

Произведено за Cangaroo
Вносител: Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София, 
кв. Требич – Стопански двор

Тел: 02/ 936 07 90
Web: www.cangaroo-bg.com

RECOMMENDACTIONS AND WARNINGS FOR SAFE USE

EN

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE THE USE OF THE PRODUCT AND KEEP 
THEM FOR FUTURE REFERENCE. NOT FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS DURING THE USE 
OR ASSEMBLY OF THE PRODUCT, YOU CAN SERIOUSLY ENDANGER THE HEALTH OF YOUR 

CHILD AND RESULT IN DEATH.

1. WARNING! Do not use the product, if any part is broken, torn or damaged and use spare
parts approved by the manufacturer or importer.
2. Never leave the child without adult supervision.
3. The product is not intended to be carried by the child.
4. NEVER use with child, which can sit upright independently, can push up on knees and
hands.
5. In order to avoid serious injury ALWAYS use the safety belts. NEVER use with an active
child, which can crawl out of the seat.
6. NEVER place a child weighing more than 9 kg in the swing.
7. NEVER lift the swing, using the toy bar as a handle.
8. NEVER more the swing while the child is still in it.
9. UNSUITABLE for use in a car or an airplane.
10. NEVER use as a car seat or cot.
11. Do not place the product on an elevated surface – such as a table or a countertop,
always use on an even surface at ground level.
12. Keep away heat sources, electric cookers and open fire.
13. NEVER hook additional belts or toys to the construction.
14. Do not hang anything else on the toy bar except for toys.
15. It is not intended for sleeping, if your child is sleepy, please put it in a bed or playpen,
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Почистване и поддръжка на люлката
1. Преди първоначалната употреба на продукта, моля, проверете дали всички части
са добре фиксирани и дали затягащите елементи са добре затегнати.
2. Редовно проверявайте състоянието на основните части и заключващите
механизми, дали има нещо счупено или отчупено и дали не са повредени. Ако
установите повреда, моля, преустановете ползването на бебешката люлка, докато
повредената част се подмени. Не извършвайте сами ремонт на продукта, а се
свържете с оторизиран сервиз или търговския агент, от който сами сте закупили
продукта. В противен случай вашата гаранция ще бъде анулирана.
3. Когато не използвате люлката, моля, съхранявайте я на сухо, проветриво и
безопасно място. Не съхранявайте продукта в прашно, влажно помещение с много
ниски или много високи стайни температури.

4. Платовете по люлката се почистват с топла вода и мек сапун. След почистване 
оставете люлката да изсъхне добре преди да я използвате. Абсолютно забранено е да 
я сгъвате и прибирате преди да е напълно изсъхнала.
5. Не използвайте силни почистващи препарати, белина или препарати с абразивни
частици, за да почистите продукта. Забранено е почистването му в пералня машина,
сушилня, чрез химическо чистене, избелване и центрофугиране.
6. Пластмасовите части почиствайте с влажна мека кърпа и подсушавайте със суха
мека кърпа.
7. Не оставяйте продукта на вредното въздействие на външните фактори – преки
слънчеви лъчи, дъжд, сняг или вятър. Това може да доведе до повреда на
пластмасовите части и избледняване на платовете на продукта.

Важна информация за батериите:
Механизмът за музика и вибрация работи с 3 бр. батерии C/LR1.5) 14V) – не се
продават с батерии. Важна информация за батериите:
1. С батерията трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с
батериите.
2. Винаги използвайте нови батерии.
3. Никога не смесвайте нови със изтощени батерии.
4. Винаги използвайте батерии от един и същи вид. Не смесвайте алкални,
стандартни (въглерод-цинкови), или презаредими (никел-кадмиеви) батерии.
5. Батериите, които са изтощени трябва да се отстранят от продукта незабавно.
6. След отстраняване на изтощените батерии ги изхвърлете на указаните за това
места, а не в контейнерите за битов отпадък. Не изхвърляйте батериите в огън, има
опасност от експлозия или от протичане.
7. Когато сменяте изтощените батерии с нови, винаги сменяйте всички батерии.
Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батериите.
8. Никога не смесвайте различни видове батерии.
9. Забранено е модифицирането на електрическата верига или прибавянето на други
части към нея. Не съкращавайте клемите на батериите.

10. Батерии, които не са презареждащи се, не трябва да се зареждат.
11. Ако използвате презареждащи се батерии, първо е необходимо да ги извадите от
продукта и след това да се заредят само под наблюдението на възрастен.
12. Използвайте батерии с означения размер в инструкцията или в отделението за
батерии.
13. Препоръчват се алкални батерии.
14. Батериите трябва да се поставят правилно според поляритета им.
15. Презаредимите батерии трябва да се извадят от играчката преди да се поставят за
зареждане.
16. Ако батериите са изтощени, извадете ги незабавно от продукта.
17. Ако няма да използвате продукта за дълго време извадете батериите от него.

Вибрацията успокоява и приспива бебчето.
За да използвате функцията вибрация: плъзнете копчето за включване/изключване на
желаната позиция.
Вибрацията автоматично се изключва след 30 минути.
За да използвате функцията музика: плъзнете копчето за музика на високо/ниско и
ще чуете мелодията с желаната сила. Имате възможност за избор между 7 различни
мелодии. Плъзнете копчето за OFF, за да изключите музиката.
Забележка: Изтощените батерии може да доведат до неправилно функциониране на
продукта като изкривен звук и приглушена или липсваща светлина. Тъй като всяка ел.
система се нуждае от различен волтаж, за да функционира, сменете батериите,
когато която и да е функция не се задейства.


