
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.

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT 

BENUTZEN, UM IHREN RICHTIGEN GEBRAUCH ZU GEBEN UND SICH FÜR ZUKÜNFTIGE 

FRAGEN ZU SAGEN.
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BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ЛЮЛКА 
- YOYO

Aртикулен номер: BY035
EN: INSTRUCTION FOR ASSEMBLY AND USE OF CHILDREN’S SWING -

YOYO
Item No.: BY035

DE: BEDIENUNGD- UND ZUSAMMENBAUANLEITUNG FÜR 
KINDERSCHAUKEL - YOYO

Artikelnummer: BY035

Подходящо за деца от 0 до 6 месеца и с тегло до 9 кг.
Suitable for children from 0 to 6 months and weighing up to 9 kg.

Geeignet für Kinder von 0 bis 6 Monaten und einem Gewicht von bis zu 9 kg.

2）Hauptunterstützung:

NO. Mögliche Probleme Lösung
1 Musik oder Schaukeln ist

unterbrochen
Vielleicht sind die Batterien
erschöpft oder falsch montiert.

2 Wenn nicht durch den
Netzschalter eingeschaltet

Überprüfen Sie, ob die Polarität
der Batterie korrekt ist oder nicht.

3 Lagerung für eine lange Zeit Entferne die Batterien
4 Es schwingst schlecht Überprüfen Sie die Rahmensperre.

Gemacht für Cangaroo

Importeur: Moni Trade ltd.
Addresse: Bulgaria, Sofia,

Trebich nachbarshaft– Stopanski dvor

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

http://www.cangaroo-bg.com/
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ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА. 
ВНИМАНИЕ! 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.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Този продукт е тестван според и отговаря на стандартите EN 12790:2013, EN
16232:2013.

1. Винаги използвайте обезопасителните колани. 
2. ВНИМАНИЕ! Не използвайте продукта, ако някоя има счупени, скъсани или 
липсващи части. 

3. Никога не оставяйте детето без надзор. 
4. Продуктът не е предназначен за носене на детето. 
5. НИКОГА не използвайте с дете, което може да седи изправено самостоятелно, 

може да се изтласква на колене и ръце и тежи повече от 9 кг.
6. За да избегнете наранявания, дръжте децата надалеч по време на сгъването и 
разгъването на продукта. 

7. НИКОГА не използвайте грифа за играчки като дръжка.
8. НЕ повдигайте или премествайте люлката, докато детето е в нея. 
10. НИКОГА не ползвайте на столче.

11. Не поставяйте продукта на издигната повърхност – като маса или плот, винаги
използвайте на пода.
12. Дръжте далеч от източници на топлина, електрически печки, газови печки и 

открит огън. 
13. Не използвайте аксесоари или резервни части, освен тези, одобрени от 
производителя. 

14. Не окачайте друго по грифа освен играчки. 
15. Продуктът не е предназначен за продължителна употреба или сън.
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. 
18. Този продукт не замества кошарката или леглото. Когато детето има нужда от 

сън, трябва да бъде поставено в кошарката или креватчето си.

ERSTICKUNGSGEFAHR

Verwenden Sie NIEMALS weiche Oberflächen, wie z. B. ein Bett, ein Sofa oder Kissen, 
da die Wiege umkippen und das Kind ersticken kann.

REINIGUNG UND WARTUNG

Hör auf, die Wiege zu benutzen, wenn das Kind anfängt, sich auf seine Hände und Knie
zu stützen, weil er sich umdrehen kann. Stellen Sie die Ladestation niemals auf
Arbeitsplatten, Tische, Stufen oder andere hohe Flächen. Verwenden Sie immer auf
dem Boden.

GEFAHR VON SCHADEN

Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und
recyceln Sie sie an den entsprechenden Stellen.
Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.
Nicht ins Feuer werfen.

1. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle 
Teile gut befestigt sind, oder ob der Spannmechanismus gut angezogen sind.
2. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Hauptteile und 

Verriegelungsmechanismen, ob diese in gutem Zustand sind. Wenn Sie Schäden 
feststellen, hören Sie bitte auf, die Babyschaukel zu benutzen, bis das defekte Teil 
ersetzt ist. Nicht Reparatur des Produkts selbst allein Reparatur des Produkts machen 

und an einen autorisierten Kundendienst oder den Handel wenden, von denen ihr 
eigenen Kauf. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
3. Wenn Sie die Ladestation nicht benutzen, bewahren Sie sie an einem trockenen, 

belüfteten und sicheren Ort auf. Lagern Sie das Produkt nicht in einem staubigen, 
feuchten Raum mit sehr niedrigen oder sehr hohen Raumtemperaturen.
4. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

5. Cradle Tücher sollten mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt werden. 
Lassen Sie die Halterung nach der Reinigung gut trocknen, bevor Sie sie verwenden. 
Es ist absolut verboten, es zu falten, und es ist verboten, bevor es vollständig trocken 

ist.
6. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Scheuermittel, 
um das Produkt zu reinigen. Es ist verboten, es in einer Waschmaschine, Trockner, 

chemische Reinigung, Bleichen und Spinnen zu reinigen.
7. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem feuchten, weichen Tuch und trocknen 
Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

8. Schützen Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort. Setzen Sie das 
Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Regen oder Feuchtigkeit aus.
9. Der Cradle-Adapter muss regelmäßig auf Schäden an Stecker, Kabel und Isolierung 

überprüft werden. Wenn Schäden festgestellt werden, muss er ersetzt werden.
10. VERWENDEN SIE NUR DEN VON DEM HERSTELLER GENEHMIGTEN ADAPTER!



СПИСЪК НА ЧАСТИ

1. Лява долна 
тръба 2. Дясна долна 

тръба 3. Люлеещ 
механизъм

4. Поддържащ 
механизъм

5. Задна тръба 6. Тръба за 
седалката

7. Седалка

8. Свързваща 
тръба 9. Гриф с 

играчки

10. Адаптер

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

1. Съединете левия и десния крак по посока на
стрелката. След това се уверете, че пружината е
застопорена на мястото си.

2) Produktbeschreibung

POWER – EIN und AUS Taste
SPEED - Geschwindigkeitstaste. Die Taste steuert die 
Schwunggeschwindigkeit der Schaukel. Drücken Sie die 
Taste schnell, um die nächste Geschwindigkeit 
einzuschalten, 3 Geschwindigkeiten, die LED-Lampe 
zeigt an, welche Geschwindigkeit aktiviert ist. 
Geschwindigkeit 1 ist die langsamste und 
Geschwindigkeit 3 die schnellste.
TIMER - Die Timer-Taste stellt die Schaukelzeit ein - 10, 
20 und 30 Minuten. Die LED- Lampe zeigt an, ob der 
Timer aktiviert ist und welche Option eingestellt ist. 
Falls Sie keine Schaukelzeit ausgewählt haben (alle 
Lampen sind AUS), schwingt das Produkt 
ununterbrochen.
MUSIC – Taste für Ein-und Ausschalten der Musik.
SELECT - Taste zum Auswahl der Musik. Drücken Sie die 
Taste schnell, um zum nächsten Song zu wechseln, 
andernfalls werden alle Songs nacheinander gespielt. 
Drücken Sie die Taste und lassen Sie die los, wenn Sie 
die gewünschte Lautstärke eingestellt haben.

WICHTIGE BATTERIENINFORMATIONEN

1. Erlauben Sie Kindern keinen Zugang zu Batterien! Lass sie nicht mit ihnen spielen!
2. Sichern Sie das Batteriefach nach dem Einlegen der Batterien immer mit der 
Abdeckung.
3. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien und verschiedene Arten von 
Batterien.
4. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, ist es am besten, die 
Batterie zu entfernen, um Korrosion, Korrosion des Schaltkreises zu vermeiden, die 
das Gerät beschädigen könnte.
5. Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
6. Entfernen Sie beschädigte und defekte Batterien.
7. Verwenden Sie immer Batterien 3*1.5V”C” 
Austauschen der Batterien: Lösen Sie die Abdeckung des Batteriefachdeckels mit 
einem Schraubendreher, drücken Sie auf den Pfeil, um die Abdeckung zu öffnen, 
achten Sie auf die Polarität der Batterien, setzen Sie die beiden Batterien ein und 
tauschen Sie den Batteriefachdeckel aus.
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3. Съединете тръбата с моторчето и 
поддържащия механизъм според посоката, 
указана в снимката. Уверете се, че сте чули звук 
„щрак“. 

2.  Сглобете моторчето в дупката на 
поддържащия механизъм на долната тръба 
според посоката на стрелката и се уверете, че е 
застопорено на място.

4. Според позиция ① на снимката, свържете
задната тръба с левия и десния поддържащ
механизъм, според позицията ② на снимката.
Свържете тръбата за седалката с левите и
десните поддържащи механизми.

5. Сложете седалката върху рамката – сложете
първо облегалката и след това сложете и самата
седалка върху тръбата.

6. Поставете грифа с играчки на поставката,
предназначена за него, както е показано на
снимката.

5. Legen Sie den Sitz auf den Rahmen -
bauen Sie zuerst die Rückenlehne und dann 
den Sitz selbst auf das Rohr ein.

6. Legen Sie den Spielzeugbügel auf das dafür 
vorgesehene Brett wie auf dem Bild gezeigt.

7. Einlegen der Batterien (nicht im Karton 
enthalten). Lösen Sie die Schraube (mit 
dem Pfeil gezeigt). Legen Sie 3 "C" 
Batterien ein und schrauben Sie die 
Schraube wieder fest.

8. Stecken Sie den Adapter in der 
Steckdose (wie auf dem Bild gezeigt), 
um die Schaukel einzuschalten.

VERWENDUNG DER SCHAUKEL

1) Legen Sie das Baby auf den Sitz wie auf dem Bild gezeigt. Befestigen Sie den linken 
und rechten Gürtel in der Schnalle. Passen Sie die Gurte so an, dass diese eng, aber 
nicht zu eng am Kind anliegen.
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7. Поставяне на батериите (не са включени).
Отвийте винта на капачето (където сочи
стрелката). Поставете 3 „С“ батерии и завинтете
винта наново.

8. Включете адаптера в контакта (както е
показано на снимката), за да включите люлката.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЮЛКАТА

1) Поставете бебето в седалката, както е показано на снимката. Закопчайте левите и
десните колани в токата. Регулирайте коланите така, че да прилепнат плътно до детето,
но не прекалено стегнато.

2) Характеристики

POWER – Бутон за включване и изключване
SPEED – Бутон за скорост. Бутонът контролира
скоростта н люлеене на люлката. Натиснете бутона
бързо, за да включите следващата скорост, 3
скорости на люлеене, led индикатор – светлината
подсказва коя скорост е активирана. Скорост 1 е най-
ниската, а 3 е най-бързата.
TIMER – С бутона за таймера настройвате време за
люлеене – 10, 20 и 30 мин. LED индикатора показва
кога таймера е активиран и за какво време. Ако не
изберете време за люлеене (всички индикатори са
ИЗКЛЮЧЕНИ), ще се люлее през цялото време.

7. Sitz

8. Verbindungsrohr

9. Spielzeugbügel

10. Adapter

1. Schließen Sie die linken und rechten Beine in die 
Pfeilrichtung an. Stellen Sie sich sicher, dass die 
Feder eingerastet ist.

2. Bauen Sie den Motor in der Öffnung des 
unteren Rohrhalters gemäß der Pfeilrichtung 
ein und stellen Sie sich sicher, dass dieser 
eingerastet ist.

ZUSAMMENBAUANLEITUNG

3. Verbinden Sie das Rohr mit dem Motor 
und dem Haltemechanismus gemäß der auf 
dem Bild angegebenen Richtung. Sie müssen 
einen Klick hören.

4. Entsprechend der Position ①, wie auf dem 
Bild gezeigt, verbinden Sie das hintere Rohr mit 
den linken und rechten Halterungen 
entsprechend der Position ② auf dem Bild. 
Verbinden Sie das Rohr des Sitzes mit den linken 
und rechten Haltemechanismen.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ

1.Не допускайте достъп на деца до батериите! Не позволявайте да си играят с тях!
2.Винаги обезопасявайте гнездото на батериите с капачето след поставяне на 
батериите.
3.Не смесвайте стари и нови батерии и различни видове батерии.
4. Не презареждайте непрезаредимите батерии. 
5. Винаги спазвайте поляритета на батериите.
6. Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
7. Винаги използвайте батерии 3*1.5V”C” 
Подмяна на батериите: Развийте винта на капака на отделението за батерии с 
отвертка, натиснете стрелката, за да отворите капака, като съблюдавате 
полярността на батериите, поставете двете батерии и монтирайте обратно капака 
на отделението за батерии.

MUSIC – С този бутон включвате и изключвате музиката.
SELECT – Бутон за избиране на музиката. Натискайте бутона бързо, за да смените
на следващата песен, иначе всички песни ще се сменят подред. Натиснете бутона
и не го отпускайте, докато не регулирате нивото на звука до желаното.

Преустановете използването на люлката, когато детето започне да се подпира на ръце и
колене, защото може да се преобърне. Никога не поставяйте люлката на плотове, маси,
стъпала или на други високи повърхности. ВИНАГИ използвайте на пода.

ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ

НИКОГА не използвайте на меки повърхности, като легло, диван или възглавници, 
защото люлката може да се преобърне и да причини задушаване на детето. 

Отстранете изтощените батерии, рециклирайте ги
на съответните места.
Не ги изхвърляте с битовия отпадък.
Не изхвърляйте в огън.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

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.

Das Produkt ist getestet und erfüllt die EN 12790:2013, und EN 16232:2013 
Standards.

1. Verwenden Sie immer Sicherheitsgurte.
2. WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es gebrochene, zerrissene oder 
fehlende Teile aufweist.

3. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
4. Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, vom Kind getragen zu werden.
5. NIEMALS mit einem Kind verwenden, das aufrecht sitzen kann, allein auf die Knie 

und Arme gedrückt werden kann und mehr als 9 kg wiegt.
6. Um Verletzungen zu vermeiden, Kinder beim Falten und Entfalten des Produkts 
fernhalten.

7. Verwenden Sie das Spielzeug nicht als Griff
8. Heben oder bewegen Sie die Halterung NICHT, während sich das Kind darin 
befindet.

10. NIEMALS einen Stuhl benutzen.
11. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine aufgestellte Fläche wie einen Tisch oder eine 
Arbeitsplatte, sondern benutzen Sie es immer auf dem Boden.

12. Von Hitzequellen, Elektroherden, Gasherden und offenen Flammen fernhalten.
13. Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller zugelassenen Zubehörteile 
oder Ersatzteile.

14. Verstecken Sie nichts als Spielzeug.
15. Das Produkt ist nicht für den Langzeitgebrauch oder Schlaf bestimmt.
16. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder, lassen Sie Kinder nicht damit spielen.

17. WARNUNG! Wenn Sie das Kind aus der Wiege holen, muss es vorher gestoppt 
werden.
18. Dieses Produkt ersetzt nicht das Bett oder das Bett. Wenn ein Kind schlafen muss, 

sollte er oder sie in ein Kinderbett oder Kinderbett gelegt werden.

LISTE DER TEILE

1. Linkes Unterrohr 2. Rechtes 
Unterrohr 3. Schaukelmechanismus

4. Haltemechanismus
5. Hinteres Rohr 6. Rohr des 

Sitzes
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2）Basic maintenance：

NO. Possible problems Solution
1 Music or swing motion break

off
Maybe batteries exhausted or wrong
assembly.

2 When start-up, no response Check on batteries polarity right or
not.

3 Long time storage Remove batteries

4 Rocks badly Check on the frame lock click into
the slot

6. The fabrics of the swing must be cleaned with warm water and soft soap. After 
cleaning, leave the swing to dry well before using it. It is absolutely forbidden to fold it 
and storage it before it is completely dry. 

7. Do not use strong cleaning agents, whitener or agents with abrassive particles for 
cleaning the product. It is forbidden its cleaning in washing machine, dryer, through 
dry cleaning, whitening and centrifugation.

8. Clean plastic parts with soft towel and dry with dry soft towel.
9. Storage the product on dry and clean place. Do not expose the product on the 
direct sunlight, rain, moisture or sharp temperatures. 

10. Adapter, used with the infant swing must be regularly examined for damage to 
the cord, plug, enclosure and other parts and in the event of such damage, it should 
not be used until it is replaced. 

11. THE ADAPTOR, USED FOR SWING MUST BE APPROVED BY THE MANUFACTURER!

Made for Cangaroo

Importer: Moni Trade ltd.
Address: Bulgaria, Sofia,

Trebich quarter– Stopanski dvor

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

EMPFEHLUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

DE

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND ZUR ZUKÜNFTIGEN 
REFERENZEN AUF EINER ZUGÄNGLICHEN UND SICHEREN STELLE BEHALTEN. Die 
Nichtbeachtung dieser Anweisungen bei der Verwendung kann die Gesundheit 

Ihres Kindes beeinträchtigt werden und zum Tod führen.

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 . Съхранявайте продукта далеч от деца.
5. 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.
6. 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.
7. Пластмасовите части почиствайте с влажна мека кърпа и подсушавайте със суха 
мека кърпа.
8. Сyхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото

въздействие на слънце , дъжд влага или резки температури. 
9. Адапторът към люлката трябва да бъде редовно проверяван за повреди по 
щепсела, кабела, изолацията и ако се установи повреда трябва да се подмени. 

10. ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ОДОБРЕНИЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АДАПТОР!

2）Основна поддръжка：

NO. Възможни проблеми Решение
1 Музиката или люлеенето е

прекъснато
Може би батериите са се
изтощили или е сглобена
неправилно.

2 Когато не се включва от
бутона за включване

Проверете дали е правилен
поляритета на батериите или
не.

3 Складиране за дълго
време

Премахнете батериите

4 Люлее се лошо Проверете заключването на
рамката.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

“Mони Трейд „ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своята 

люлка, че същата нямат дефекти в материалите и изработката.

С настоящото даваме гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и 

изработката при обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за 

период от 2 години след датата на доставката. Ако Продуктът покаже дефекти по 

време на гаранционния период, Вие следва да изпълните указанията за връщането 

му, дадени от нас, и ние ще предприемем едно от следните действия:

1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас;

2. Ще го поправим;
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IMPORTANT INFORMATION FOR BATTERIES

1.Store the batteries away from children! Do not let them play with batteries!
2.Always secure the batteries’ nest with the cap after placing the batteries in. 
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. 
4. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
5. Always insert batteries with the correct polarity. 
6. Remove exhausted batteries from infant swing. 
7. Always use batteries 3*1.5V”C” 
Replacing the batteries: unscrew the screw of the cap of battery department with 
a screwdriver, press the arrow to open the cap, as you pay attention to the 
polarity of batteries, place both batteries and montage back the cap of the 
battery department.

FALLING HAZARD: Stop using the swing, when the child begin to lean on its hands
and knees, because it can roll over. Never place the swing on countertops, tables,
steps or other high surfaces. ALWAYS use on floor.

FALLING HAZARD

CLEANING AND MAINTENANCE

NEVER use on soft surfaces, like bed, sofa or cushion, because swing can turn over 
and to cause suffocation of the child. 

SUFFOCATION HAZARD

Remove the exhausted batteries, recycle
them on the corresponding places.
Do not throw them out with the household
waste.
Do not throw them in fire.

1. Before using the product for the first time, please check whether all parts are 
well fixed or whether the tightening mechanism are well tightened. 
2. Regularly check the condition of the main parts and locking mechanisms, 

whether they are in good condition. If you establish damage, please stop using 
the infant swing  until the broken part is replaced. Do not make repair of the 
product by yourself, but contact with authorized repair shop or the sales manager, 

which you bought the product from. Otherwise your warranty will be cancelled. 
3. Do not use accessories or replacement parts other than those, approved by the 
manufacturer. 

When you do not use the swing, please, storage it on dry, windy and safe place.
Do not storage the product in dusty, moisture room with very low or very high 
temperatures. 

5 . Storage the product away from children. 

3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради напредъка 

в технологиите и съответните продуктови наличности Продуктът, който Ви изпратим 

като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от 

оригиналния Продукт, който сте закупили.

Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по 

връщането на дефектиралата част до склад на Мони Трейд ООД е за сметка на 

потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат 

под формата на увреждане на люлката или друго имущество по време на транспорт 

към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя 

за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на люлката. Продуктът ще бъде върнат 

на купувача за негова сметка.

Мони Трейд ООД, по свой избор, ще поправи или замени части от люлката, които са 

доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или материали. 

Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Мони Трейд 

ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови,

или пре-сертифицирани за употреба. 

Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на 

неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни 

механични условия или противоестествени условия на околната среда, или 

неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и 

модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата ограничена 

гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба.

Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до 

клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си люлката от 

дадения дистрибутор.

Всяка нова люлка е защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски 

дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване 

или повреждане вследствие на неправилна експлоатация. 

Гаранцията не покрива компонентите, износени и/ или повредени вследствие на 
неправилна употреба, включително корозия, окисляване, щети, причинени от вода, 
както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на 
инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване 
на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. 
Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната част 
е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично да 
преглежда люлката съобразно реалната практика и препоръки, посочени в 
упътването.
Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервиз 
или ако използвате част, която не е предоставена от Мони Трейд ООД, 
производителят, както и всички представители, няма да носят отговорност, в случай че 
настъпи повреда или злополука.
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8. Turn on the adapter in the socket (as shown
on picture) for turning the swing on.

7. Placing the batteries (not included).
Unscrew the screw on the cap (where the arrow
points). Place 3 „С“ batteries and screw again.

POWER – Button for turning on and off
SPEED – Speed button. The button controls the swinging
speed of the swing. Press the button fast for turning on
the next speed, 3 swinging speeds, led indicator – light
shows which speed is activated. Speed 1 is the lowest
and 3 is the fastest.
TIMER – With timer button you tune swinging time– 10,
20 and 30 min. LED indicator shows when the timer is
activated and for what time. If you do not choose
swinging time (all indicators are TURNED OFF), it will
swing all the time.
MUSIC – With this button, you turn on and off the music.
SELECT – Button for choosing the music. Press the button
fast to change on the next song, otherwise all songs will
change in a row. Press the button and do not release it,
until you adjust the sound level to the desired.

2) Characteristics

USING THE SWING

1) Place the baby in the seat as shown on the picture. Lock left and right belts in the
buckle. Adjust the belts this way, that they can fit tightly to the child but not too tight.

Гаранцията е невалидна при:
1.Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за 
употреба.
2.Щети, причинени по непредпазливост или умишлено.
3.Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице.
4.Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка.
5.Резервни части и компоненти износени при нормална употреба.

6.Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка.

Гаранционни условия.

Люлката е предназначена за употреба само от едно дете. Гаранционните условия се 

прекратяват при даване на люлката под наем, при продажба на втора употреба или 

при претоварване. Дефекти, получени при подобна употреба не се обслужват като 

гаранционни и са изцяло за сметка на клиента. В такива случаи, клиентът носи изцяло 

отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат 

при подобна употреба. Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на 

този продукт Вие имате търговска гаранция от 24 месеца. 

1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в 

рамките на посочения гаранционен срок.

2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на 

потребителя или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от 

Търговеца или от негов служител като датата се посочва изрично в Гаранционната 

карта.

3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за 
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца 
да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай 
потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната 
й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е 
непропорционален в сравнение с другия. 
Приема се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако 
неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин 
на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: -стойността на 
потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; -значимостта на 
несъответствието; -възможността да се предложи на потребителя друг начин на 
обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 
4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за 
продажба, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба 
трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на 
рекламацията от потребителя.
4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора 
и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно т. 54.3. Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. 
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3. Connect the tube with the engine and the 
supporting mechanism according to direction, 
showed on the picture. Ensure that you have 
heard sound “click”. 

2.  Assemble the engine in the hole of the 
supporting mechanism of the lower tube according 
to the direction of the arrow and ensure that it is 
locked on place. 

5. Put the seat over the frame – put first the
backrest and after this put the seat itself on the
tube.

6. Put the toy bar on the stand, intended for it, as
shown on the picture.

4. According position ① on the picture, connect the
rare tube with the left and right supporting
mechanism according to the position② of the
picture. connect the tube for the seat with left and
right holding mechanisms.

Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за 
материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни 
неудобства.
4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие 
на несъответствието вреди.
5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с 

договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от 

решаването на рекламацията по т. 4, той има право на избор между една от 

следните възможности: -разваляне на договора и възстановяване на 

заплатената от него сума; - намаляване на цената.  

5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената 

сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да 

бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи 

стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от 

потребителя.

5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и 

да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е 

удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт 

на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП е 

налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за 

продажба.

5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако 

несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на 

рекламация в срок до две години, считано от предаването на 

потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е 

извършено от Търговеца или от негов служител.

6.1. Срокът по т. 6 спира да тече през времето, необходимо за поправката 

или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение 

между Търговеца и потребителя за решаване на спора.

6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с 

никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т. 6.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. 

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на 

съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.,

10 15



LIST OF PARTS

1. Left lower tube

2. Right lower tube
3. Swinging 
mechanism

This product is tested according and meets the requirements the standards EN 12790:2013.

7. Seat

8. Connecting 
tube 9. Toy bar

10. Adapter

4. Supporting 
mechanism

5. Rare tube 6. Seat tube

1. Connect right and left leg in the direction of the
arrow. After this ensure that the spring is locked on
its place.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Име на клиента : ............................................................................................................

Адрес:...............................................................................................................................

Име на търговския обект:.............................................................................................

Име на модела:................................................................................................................

Дата на продажба: ..........................................................................................................

Подпис и печат на продавача: ......................................................................................

Извършен гаранционен 
ремонт..........................................................................................

Описание на повредата: 

.....................................................................................................

..............................................................................................................................................

.

Извършил ремонта: 

.............................................................................................................

Дата:....................................................................................................................................

Извършен гаранционен 

ремонт..........................................................................................
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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

EN

RECOMMENDACTIONS AND WARNINGS FOR SAFE USE

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

CHILD AND RESULT IN DEATH.

1. Always use the restraint system. 
2. ATTENTION! Do not use the product, if any components are broken or 
missing.
3. Never leave the child unattended. 
4. The product is not intended for carrying the child. 
5. Do not use this product once your child can sit up unaided or weights 
more than 9 kg.
6. To avoid injury, ensure that children are kept away when unfolding and 
folding the product. 
7. Never use the toy bar as a handle. 
8. Do not move or lift the product with the baby inside it.
10. NEVER use for chair. 
11. Never use the product on an elevated surface – as table or countertop, 
always use on the ground. 
12. Keep away from heating appliances, electrical ovens, gas ovens or open 
fire. 
13. Do not use accessories or spare parts, except those, accepted by the 
manufacturer. 
14. Do not hang anything but toy on the toybar.
15. This product is not intended for prolonged periods or sleeping.
16. The products is not a toy, please do not let children to play with this 
products. 
17. ATTENTION! The swing must be stopped before you take the child out 
of it. 
18. This product does not replace cot or bed. When the child needs to 
sleep, please placed it in suitable cot or bed. 

Описание на повредата: 

.....................................................................................................

....................................................................................................................................

Извършил ремонта: 

............................................................................................................

Дата: 

....................................................................................................................................

Описание на повредата: 

.....................................................................................................

....................................................................................................................................

Извършил ремонта: 

.............................................................................................................

Дата: 

....................................................................................................................................

Извършен гаранционен 

ремонт..........................................................................................
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