
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ 

ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА БЪНДЖИТО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА 

БЪДЕЩА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО 

МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ 

И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОДУКТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ 

УПОТРЕБА. 

PLEASE, READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE 

USING THE JUMPER AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE 

AT AN EASY TO ACCESS AND SECURE PLACE! IT CONTAINS 

IMORTANT INFORMATION, GUIDELINES AND 

RECOMMENDATIONS FOR THE PRODUCT AND ITS SAFE 

USE. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА БЪНДЖИ 

„ JUNGLE" 

АРТИКУЛЕН №  63569 

INSTRUCTION MANUAL OF JUMPER 

„ JUNGLE" 

ITEM NO.  63569 
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CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT 

1.Cleaning:  

• Seat pad: First you have to remove the pad from the seat ring. Afterwards clean 

it by hand with soft soap. Rinse well in order to remove the remaining soap and 

let the pad dry naturally. Do not expose the pad to direct sunlight. When cleaning 

you must not use bleach or strong detergents. Do not clean in washing machine 

and do not dry in a tumble dryer. 

• Frame, seat, seat ring, harnesses and toys: They must be wiped with soft 

detergent and wet cloth. Do not use bleach or other strong cleaning agents - 

such with abrasive particles and on an alcohol basis (wet wipes). Wipe after that 

with wet cloth in order to remove the remaining dirt and wipe dry. Do not immerse 

the electric toy in water. 

2. Removal of the seat and pad: Lift the seat ring. In order to remove the seat ring 

you must simultaneously press the plastic fixing protrusions close to each opening 

of the seat and pull the seat from the seat ring. Turn the seat backwards. Remove 

the pad, by inserting the pegs through the openings of the pad from the inside out. 

3. Reinstalling of the seat and pad: Place them by following the assembly 

instructions. 

4. Maintenance of the product:  

• Regularly check the main parts of the product: base, frame, seat and straps for 

height adjustment for damage, broken or chipped parts. If you find any, please, 

stop using the product until the damage is removed. For this purpose contact the 

commercial agent you bought the product from or the importer. 

• Do not perform repairs of the product by yourself; contact an authorized repair 

shop, the importer or the commercial agent you bought the product from. Otherwise 

you warranty will be voided . 

• Regularly clean the children’s jumper.  

• Do not leave the product exposed to the harmful effects of external factors – 

sunlight, rain, snow or wind. This may lead to damage of the metal and plastic parts 

and fading of the seat pad. 

• When you do not use the product, please, store it at dry and well ventilated 

places, not in dusty, humid rooms with very low or very high room temperatures. 

PRODUCED BY KONIG KIDS 

Importer: Moni Trade Ltd 

Address: city of Sofia, Trebich quarter, Stopanski dvor 

Tel.: 02/ 936 07 90 

Web: www.moni.bg 
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Този продукт представлява детско бънджи, като той е подходящ за употреба 

от деца на възраст над 6 месеца, с тегло до 11.30 кг и височина до 81 см. 

Продуктът 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! 

2. Този продукт е подходящ само за деца, които могат да държат главата си в 

изправено положение без чужда помощ и които не могат да ходят или да се 

изкатерват извън продукта. 

3. Детското бънджи е подходящо за деца на възраст над 6 месеца с тегло по-

малко от 11.300 кг и височина по-ниска от 81 см. 

4. Никога не използвайте в близост до стълбища, плувни басейни, топли 

повърхности, в близост до електрически шнурове, шнурове на завеси и 

контакти или зони, които носят потенциална опасност за Вашето дете. 

Продуктът може да се мърда по време на употреба. 

5. За да избегнете преобръщане, поставете продукта на равна и гладка 

повърхност. 

6. Връзките може да причинят удушаване! НЕ ПОСТАВЯЙТЕ предмети с 

връзки около вратлето на детето като например връзки на качулки или връвки 

на залагалки или биберони. НЕ ОКАЧВАЙТЕ връвки над продукта или не 

закачайте връзки за играчките. 

7. Продуктът може да се използва максимум 20 минути на сеанс. 

8. ВАЖНО! Моля запазете тези инструкции за бъдеща справка. 

9. Моля, прочетете тези инструкции преди сглобяването и употребата на този 

продукт. 

10. Сглобяването трябва да се извърши от възрастен.  

11. Една от играчките работи на батерии. За да поставите батериите ще Ви 

трябва кръстата отвертка (не е включена в продукта). За активиране на 

музикалните функции на играчката са нужни 3 броя 1.5V „АА” (LR6) алкални 

батерии (не са включени в продукта). 

12. ВАЖНО! Преди сглобяването и всяка употреба, проверявайте продукта за 

повредени части, разхлабени връзки, липсващи части или остри ръбове. НЕ 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ако някоя от частите липсва или е счупена. 

13. Характеристиките и декорациите на продукта може да варират от тези, 

показани на снимкте на тази инструкция или на опаковката. Производителят 

си запазва правото да променя която и да е част от продукта без 

предварително уведомление. 

ЧАСТИ 

BG 

5. Press, for it to „click” and 

tighten the holding bar for the 

strap. Repeat this procedure in 

order to attach the other two 

strap at the respective height. 

IMPORTANT! Make sure that 

all three strap are adjusted at 

the same height. 

4. Place the holding bar for 

the strap in the desired 

opening for the strap. 

USE 

1. Depending on your  

preferences slide the 

power/volume adjustment 

button to mode: 

• Low volume. 

 

• High volume. 

 

• ON/ OFF 

2. Slide the melodies switch 

to: 

• Jumping and turning the 

baby activates the lights, 

sounds and melodies! 

 

• Jumping and turning of the 

child activates five minutes of 

lights, sounds and melodies. 
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СГЛОБЯВАНЕ 

1. Стъпка 1 - Свързване на основите: Поставете свързващата основа 

на равна повърхност. Докато натискате бутоните на рамката на основата, 

вкарайте я в късата тръба на свързващата основа. Трябва да чуете звук на 

щракване, показващ фиксирането на тръбите. Повторете същите действия, за 

да сглобите и другите рамки/ основи. Бележка: Продуктът може да бъде 

пакетиран и със сглобени рамки. Единственото, което трябва да направите 

тогава е да свържете голямата свързваща основа с малката. 

2. Стъпка 2: Основите 

трябва така да се сглобят, 

че да се образува кръг. 

Преди да продължите със 

свързването на отделните 

основи, проверете дали вече 

сглобените оформят 

полукръг. 

ADJUSTMENT OF THE HEIGHT OF THE SEAT 

1. Place the child on the seat. Check 

the distance between the legs of your 

baby and the floor. The toes of your 

child must touch the floor (without 

jumping). If the entire leg of your child 

touches the floor or if the toes do not 

touch the floor at all, adjust the height 

in any of the three positions (first 

position for a short child and third 

position for a high child). 

7. Use batteries of a similar or equivalent type only. 

8. Do not charge non-rechargeable batteries. 

9. Remove the rechargeable batteries from the product before charging. 

10. If you use removable rechargeable batteries, they must be recharged under 

adult supervision only. 

3. Adjust the strap to the 

desired height.  

2. Remove the child from the 

seat. Turn the seat so that the 

lower part is turned towards you. 

Open the strap bar. 
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3. Стъпка 3: Намерете 

скосената тръба и правата 

тръба на сглобената 

основа. Натиснете 

бутоните на скосената 

тръба и я промушете в 

правата тръба. Трябва да 

чуете звук на щракване, 

показващ фиксирането на 

двете тръби. 

4. Стъпка 4: Натиснете 

бутоните на малката 

основа и я промушете в 

свързаната вече основа 

със скосена тръба. 

Трябва да чуете звук на 

щракване, показващ 

фиксирането на 

основата. 

5. Стъпка 5: Натиснете 

бутоните на вече 

свързаната тръба и 

прмушете скосения й 

край в тръбата на 

голямата основа. Трябва 

да чуете звук на 

щракване, показващ 

фиксирането на 

отделните тръби. 

PLACING OF THE BATTERIES OF THE MUSIC TOY 

In order to activate the functions of the music toy, you must place in the 

battery compartment 3 x 1.5V “AA” batteries: 

1. Loosen the screws of 

the battery compartment 

lid with a Phillips 

screwdriver and remove 

it. 

2. Place 3 pieces 1.5V 

„АА” (LR6) alkaline 

batteries in the battery 

compartment. 

3. Put back the lid of the 

battery compartment and 

tighten it with the screws. 

4. When the sounds and 

the lights become weak 

or they do not activate at 

all, you must replace the 

batteries of the product, 

because they are most 

probably discharged. 

5. Only an adult must 

replace the batteries. 

13. Step 13: Place the 

decorative palm leaves with 

handing toys in the 

openings intended for them. 

Check whether they are 

fixed well by slightly pulling 

the forward. 

Information for the safety of the batteries 

In case of an emergency liquids may leak from the batteries, which may cause 

injuries due to chemical burn or damage of the product. In order to avoid leakage of 

the batteries: 

1. Do not mix discharged/ old with new batteries or of different types: alkaline, 

standard (carbon– zinc) or rechargeable (nickel – cadmium). 

2. Place the batteries correctly according to the polarity, marked on the internal 

side of the battery compartment. 

3. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of 

time.  

4. Always remove the discharged batteries from the toy.  

5. Remove the batteries at the places intended for that purpose; not in the 

containers for household waste. Do not throw the product in fire. The batteries may 

explode or leak.  

6. Never shorten the batteries terminals.  

6. If this product starts to stop and go during operation you must reset the 

electronics: slide the power/volume switch and turn it off and then back on. 
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8. Стъпка 8: Издърпайте 

тапицерията през основата на 

седалката. Подгънете краищата 

на подложката около външната 

страна на седалката. 

9. Стъпка 9: Нагласете другите 

шест отвора на тапицерията към 

съответните щифтове на седалката. 

Промушете щифтовете през отворите 

на подложката, за да я фиксирате 

към седалката.  

7. Стъпка 7: Поставете 

тапицерията на седалката на 

пластмасовата основа така, че 

вътрешната част (оребрената 

страна) на тапицерията да бъде 

поставена нагоре, а 

маркировката звезда на 

основата да бъде към вас. 

Нагласете жълтите отвори на 

подложката към щифтовете на 

седалката от другата страна на 

маркировката звезда. 

9. Step 9: Adjust the other six 

openings of the pad to the 

respective pegs of the seat. Slide 

through the openings of the pad, 

in order to fix it to the seat.  

10. Step 10: Press the 

buttons, which are located 

at the end of the frame and 

slide it in the openings of 

the tube, as shown in figure 

10. In the same way fix the 

three bars of the frame.    

11. Step 11: Place and 

„click” the seat with the pad to 

the ring of the seat. Pull 

carefully the seat up, in order 

to make sure that it is placed 

correctly.  

12. Step 12: Advice: We 

recommend you to place the 

batteries in the electric toy 

before you place the toy on the 

panel. Please, see item 

PLACING OF THE BATTERIES 

IN THE MUSIC TOY from this 

instruction. 

Place and „click” rainbow in the 

openings at the base with the 

tiger toy. 

Place and „click” the toys on the 

ring of the seat, as shown. 



13. Стъпка 13: Поставете 

декоративните палмови листа 

с висящи играчки в 

предназначените за тях 

отвори. Проверете дали са се 

фиксирали добре като леко ги 

издърпате напред. 
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12. Стъпка 12: Съвет: 

Препоръчваме Ви да поставите 

батериите в електрическата играчка 

преди да поставите играчката на 

панела. Моля, обърнете внимание на 

точка ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ 

НА МУЗИКАЛНАТА ИГРАЧКА от тази 

инструкция. Поставете и фиксирайте 

играчката Дъга в отворите на основата 

на играчката Тигър. Поставете и 

фиксирайте играчките на обръча на 

седалката, както е показано. Ще чуете 

звук на щракване при фиксирането на 

всяка играчка. 

11. Стъпка 11: Поставете и 

фиксирайте седалката с 

тапицерията към обръча на 

рамката, предназначен за 

монтиране на седалката. 

Трябва да чуете звук на 

щракване. Издърпайте  

внимателно нагоре седалката, 

за да се уверите, че е правилно 

поставена и застопорена.  

10. Стъпка 10: Натиснете 

бутоните, които се намират в 

края на тръбите на рамката и ги 

промушете в отворите на 

тръбите на сглобената основа, 

както е означено на фигура 10. 

По същия начин фиксирайте и 

трите тръби на рамката.    

5. Step 5: Press the buttons 

of the already connected tube 

and slide it in the tube of the 

large base. You must hear 

clicking sound indicating the 

securing of the individual 

tubes. 

7. Step 7: Place the frame of 

the seat on the pad so that the 

inside part (the ribbed side) is 

facing up and the star marking is 

towards you. Adjust the yellow 

openings of the pad towards the 

pegs of the seat on the other 

side of the star marking. 

8. Step 8: Pull the pad through the 

seat. Fold the ends of the pad around 

the outside of the seat. 

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ НА МУЗИКАЛНАТА ИГРАЧКА 

За да се активират функциите на музикалната играчка, трябва да 

поставите в отделението за батерии 3 x 1.5V “AA” батерии: 



РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА   

6. Никога не съкращявайте клемите на батериите.  

7. Използвайте батерии само от еднакъв или еквивалентен вид . 

8. Не зареждайте непрезаредими батерии. 

9. Извадете презаредимите батерии от продукта преди зареждане. 

10. Ако използвате сваляеми презаредими батерии, то те трябва да се 

зареждат само под наблюдението на възрастен. 
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1. Поставете детето на седалката. Проверете разстоянието между краката на 
вашето бебе и пода. Пръстите на вашето дете трябва да докосват пода (без  

4. Когато отслабнат 

звуците и светлините или 

въобще не се активират, 

трябва да смените  

батериите на продукта, 

защото най-вероятно те 

са се изтощили. 

5. Само възрастен трябва 

да сменя батериите. 

6. Ако този продукт 

започне да работи 

неравномерно, трябва да 

нулирате електрониката: 

плъзнете бутона за 

захранване/ сила на звука 

и го изключете и след 

това отново го включете. 

Информация за безопасна употреба на батериите 

При изключителни ситуации от батериите може да протекат течности, които 

да причинят наранявания поради  химично изгаряне или повреда на продукта. 

За да избегнете протичането на батериите: 

1. Не смесвайте изтощени/ стари с нови батерии или батерии от различни 

видове: алкални, стандартни (въглерод – цинкови) или презаредими (никел – 

кадмиеви). 

2. Поставете батериите правилно според поляритета, означен на вътрешната 

част на отделението за батерии. 

3. Извадете батериите ако не използвате продукта за дълъг период от време.  

4. Винаги изваждайте изтощените батерии от играчката.  

5. Изхвърлете батериите на означените за целта места, а не в контейнерите 

за битови отпадъци. Не изхвърляйте продукта в огън. Батериите може да 

експлодират или да протекат.  

2. Step 2: The bases must be 

assembled in such a way that a 

circle is formed. Before you 

continue with the connection of 

the individual bases, check 

whether the ones already 

assembled form a semi-circle. 

3. Step 3: Take the tapered 

tube and the regular tube of 

the assembled base. Press 

the buttons of the tapered 

tube and insert it in the 

regular tube. You must hear 

clicking, indicating the 

securing of both tubes. 

4. Step 4: Press the small 

base and insert it in the 

one already connected. 

You must hear a clicking 

sound. 

1. Разхлабете винтовете на капачето на отделението за батерии с кръстата 

отвертка и го свалете. 

2. Поставете 3 броя 1.5V „АА” (LR6) алкални батерии в отделението за 

батерии. 

3. Сложете обратно капачето на отделението за батерии и го затегнете с 

винтовете. 
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да подскача). Ако цялото краче на вашето 

дете докосва пода или ако пръстите на 

краката не докосват пода въобще, 

нагласете височината в някоя от трите 

позиции (първа позиция за най-ниско дете 

и трета позиция за най-високото дете). 

2. Извадете детето от 

седалката. Обърнете седалката 

така, че долната част да е 

обърната към Вас. 

Отворете задържащата 

метална/ пластмасова пластина 

на ремъците. 

3. Регулирайте ремъка до 

желаната височина.  

4. Поставете задържащата пластина 

на ремъците в желания отвор на 

ремъка. 

5. Натиснете, за да фиксирате и 

затегнете задържащата пластина с 

ремъка към пластмасовия отвор на 

основата на седалката. Ще чуете звук 

на щракване.  

12. IMPORTANT! Before assembly and each use, check the product for damaged 

parts, loose connections, missing parts or sharp edges. DO NOT USE if any of the 

parts is missing or broken. 

13. The characteristics and decorations of the product may vary from those, shown 

in the pictures of this instruction or the packaging. The manufacturer keeps their 

right to change any part of the product without prior notice. 

PARTS 

ASSEMBLY 

1. Step 1 – Connecting of the bases: Place the connecting base on an even 

surface. Press simultaneously the buttons on the frame of the base, insert it in the 

short tube of the connecting base. You must hear a clicking sound indicating the 

securing of the frames. Repeat the same actions, in order to assemble the other 

frames. Notice: The product can be packages and with assembled frames. The 

only thing you must do then is to connect the large connecting base with the small 

one. Повторете тази процедура, за да прикрепите другите два ремъка на 

съответната височина. ВАЖНО! Уверете се, че всички три ремъка са 

нагласени в еднаква височина. 



УПОТРЕБА 

1. В зависимост от 

Вашите предпочитания 

плъзнете бутона за 

захранване/ регулиране 

на силата на звука към 

режим: 

• Ниска сила на звук. 

 

• Висока сила на звука. 

 

• Изключен/ OFF 

2. Превключете бутона за 

различните режими в: 

• Скачайки и въртейки се 

бебето активира 

светлините, звуците и 

мелодиите! 

•Скачането и въртенето на 

детето активира пет 

минути на светлини, звуци 

и мелодии. 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОДУКТА 

1.Почистване:  

• Подложка на седалката: Първо трябва да свалите подложката от обръча 

на седалката. След това я почистете на ръка с хладка вода и мек сапун. 

Изплакнете добре, за да отстраните остатъците от сапун и оставете 

подложката да изсъхне по естествен начин. Не оставяйте подложката на 

преки слънчеви лъчи. При почистването не трябва да използвате белина 

или силни почистващи препарати. Не почиствайте в перална машина и не 

сушете в сушилня. 

• Рамка, седалка, обръч на седалката, ремъци и играчки: Трябва да се 

забърсват, използвайки мек почистващ препарат и мокра кърпа. Не 

използвайте белина или други силни почистващи препарати - с абразивни 

частици или на спиртна основа (мокри кърпички). Забършете с влажна 

кърпа, напоена с вода и след това подсушете. Не потапяйте електрическите 

играчки във вода. 

2. Сваляне на седалката и подложката: Вдигнете обръча на седалката. За 

да свалите обръча на седалката трябва едновременно да натиснете 

пластмасовите фиксиращи издатини в близост до всеки отвор на седалката и 

да издърпате седалката от обръча на седалката. Обърнете седалката 

наобратно. Свалете подложката, като промушите щифтовете през отворите 

на подложката отвътре навън. 

3. Поставяне обратно на седалката и подложката: Поставете ги като 

следвате инструкциите за сглобяване. 

4. Поддръжка на продукта:  

 Редовно проверявайте основните части на продукта: основа, рамка, седалка 

и ремъци за регулиране на височината за повреди, счупени или отчупени 

части. Ако откриете такива, моля, преустановете ползването на продукта, 

докато се отстрани повредата. За целта се свържете с търговското лице, от 

което сте закупили продукта или вносителя.  

• Не извършвайте сами ремонт на продукта, а се свържете с оторизиран 

сервиз, вносителя или търговското лице, от който сте закупили продукта. В 

противен случай Вашата гаранция ще бъде анулирана. 

• Периодично почиствайте детското бънджи.  

• 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 подложката на седалката. 

• 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. 

ПРОИЗВЕДЕНО ОТ KONIG KIDS 

Вносител: Мони Трейд ООД 

Адрес: гр. София, кв. Требич, Стопански двор 

Тел: 02/ 936 07 90 

Web: www.moni.bg 

This product is a children's jumper; which is suitable for use by children above 6 

months of age, with maximum weight up to 11.30 kg and height up to 81 cm. The 

product complies with the safety requirements of European standard EN71.  

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE 

1. WARNING! To be used under direct adult supervision only! 

2. This product is suitable only for children, which can keep their head upright 

independently and which cannot walk or climb out of the product. 

3. The children’s jumper is suitable for children aged above 6 months, weighing 

less than 11.300 kg and no taller than 81 cm. 

4. Never use close to staircases, swimming pools, hot surfaces, close to electric 

cords, curtain cords and sockets or areas, which carry potential risk for your child,. 

The product may move during use. 

5. In order to avoid upturning, place the product on even and smooth surface. 

6. Strings can cause suffocation! DO NOT PLACE objects with strings around the 

neck of the child for examples hood strings or strings of soothers or pacifiers. DO 

NOT HANG strings above the product and do not tie strings to the toys. 

7. The product can be used up to 20 minutes at one time. 

8. IMPORTANT! Please, keep these instructions for future reference. 

9. Please, read these instructions before the assembly and use of this products. 

10. The assembly must be performed by an adult .  

11. One of the toys works with batteries. In order to place the batteries you will 

need a Phillips screwdriver (not included in the product). For activation of the music 

functions of the toy are needed 3 pieces1.5V „АА” (LR6) alkaline batteries (not 

included in the product). 
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