
BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА НА БЪНДЖИ DORY
Артикулен номер: 88Е

EN: INSTRUCTION FOR ASSEMBLY AND USE OF JUMPER DORY
Item No.: 88Е

DE: ANLEITUNG FÜR BUNGEE ABRECHNUNG UND NUTZUNG DORY
Artikelnummer: 88E

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА 
И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ 

СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪНДЖИ И ЗА 
БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ, АКО НЕ СПАЗВАТЕ ТЕЗИ 

ИНСТРУКЦИИ.

PLEASE, READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE AND KEEP FOR 
FUTURE REFERENCE AT AN EASY TO REACH AND SECURE PLACE! IT CONTAINS 

IMPORTANT INFORMATION, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS ABOUT THE JUMPER 
AND ITS SAFE USE. THE CHILD MAY GET INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE 

INSTRUCTIONS.

15. Wiederaufladbare Batterien sollen vor dem Aufladen vom Produkt entfernt werden.
16. Falls die Batterien abgenutzt sind, entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt.
17. Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

REINIGUNG UND PFLEGE VON BANGEE

1. Vor dem ersten Gebrauch der Sonnenliege prüfen, ob alle Teile fest sitzen und die
Klemmelemente fest sitzen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Hauptteile und der
Verriegelungsmechanismen, ob etwas gebrochen oder gebrochen ist und dass es nicht
beschädigt ist. Wenn Sie eine Störung feststellen, stellen Sie bitte die Benutzung der
Liege ein, bis das beschädigte Teil ersetzt wurde. Reparieren Sie das Produkt nicht
selbst, sondern wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt oder an den
Verkaufsvertreter, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Andernfalls erlischt Ihre
Garantie.
3. Für die Reparatur nur Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller oder vom Importeur 
genehmigt sind.
4. Wenn Sie kein Bungee verwenden, bewahren Sie es bitte an einem trockenen,
luftigen und sicheren Ort auf. Lagern Sie das Produkt nicht in einem staubigen,
feuchten Raum mit sehr niedrigen oder sehr hohen Raumtemperaturen.
5. Bevor Sie das Kind ins Bungee stellen, stellen Sie bitte sicher, dass der Mechanismus,
der am Türrahmen hängt, gut abgeschlossen ist.
6. Bungex Stoffe werden mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt. Lassen Sie die
Liege nach der Reinigung trocknen, bevor Sie sie benutzen. Es ist absolut verboten, es
zu falten und einzuziehen, bevor es vollständig trocken ist.
7. 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.
8. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem feuchten, weichen Tuch und trocknen Sie
sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
9. Lassen Sie das Produkt nicht auf Kosten von externen Faktoren wie direkte
Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee oder Wind. Dies kann zu Schäden an
Kunststoffteilen und zum Verblassen von Bungee-Tuch führen.

Importer: Moni Trade Ltd. 
Address: Bulgaria, city of Sofia, 

Trebich quarter – Stopanski dvor
Tel: 02/ 936 07 90

Web: www.cangaroo-bg.com
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BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT 
VERWENDEN, UND LASSEN SIE FÜR EINE ZUKÜNFTIGE VERWEIS AUF EINEN EINFACH 

ZUGÄNGLICHEN UND SICHEREN ORT WEITERLEITEN! ES ENTHÄLT WICHTIGE 
INFORMATIONEN, RICHTLINIEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR PONY UND FÜR SEINE SICHERE 

VERWENDUNG. DAS KIND KANN GEFANGEN WERDEN, WENN SIE DIESE ANWEISUNGEN 
NICHT BEACHTEN.



Този продукт отговаря на Европейски стандарт EN 14036:2005 – Предмети,
използвани за отглеждане на малки деца. Предмет/батут за подскачане на бебе.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване. ВНИМАНИЕ! ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ
БЪДЕ МАКСИМАЛНО ЗАЩИТЕНО, АКО СПАЗВАТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И УКАЗАНИЯТА ОТ
ИНСТРУКЦИЯТА! Обърнете внимание на предупрежденията за безопасна употреба и
осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от
нараняване или увреждане на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези
указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва бънджито е запознат с
инструкцията и я спазва.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА И 
ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА 

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА.

ВНИМАНИЕ! Моля, спазвайте и следвайте следните предупреждения, инструкции за
монтаж, експлоатация и поддръжка! В противен случай може да се стигне до
сериозни наранявания или увреждане на Вашето дете!
1. ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор от възрастен, докато е в
бънджито.
2. ВНИМАНИЕ! Не използвайте бънджито като люлка.
3. ВНИМАНИЕ! Уверете се, че бънджито е позиционирано централно на рамката на
вратата.
4. Уверете се, че детето е правилно и безопасно поставено на седалката на бънджито.
5. Бънджито е предназначено за употреба от деца, които могат да седят в седнало
положение без чужда помощ, тежащи до 12 кг.
6. Моля, уверете се, че вратата не може да се затвори, докато детето използва
бънджито.
7. Бънджито трябва да се използва само за къси периоди от време, максимум 20
минути.
8. Дебелина на рамката, за която трябва да е закачено бънджито, трябва да е поне 10
см.
9. Бънджито не е предназначено за употреба от повече от едно дете едновременно.
Моля, използвайте продукта по предназначение. Бънджито не е играчка и не
позволявайте на други деца да го бутат и играят с него, когато Вашето дете е в него!
10. ВНИМАНИЕ! Бънджито трябва да се сглоби от възрастен.
11. Не оставяйте бънджито в близост до източници на топлина – открит огън,
готварски печки и газови печки, отоплителни уреди и др.
12. Бънджито не трябва да се използва в близост до електрически кабели, шнурове
за завеси, радиатори и горещи течности.
13. Уверете се, че детето докосва пода с крачета, когато е в бънджито. Детето трябва
да седи централно в средата на седалката.
14. ВНИМАНИЕ! Не правете никакви промени и подобрения по конструкцията на
бънджито, тъй като това може да доведе до повреда на бънджито, докато детето е в
него и то да се нарани.

BG
3. Legen Sie die Spielzeuge an die
entsprechenden Stellen und vergewissern Sie
sich, dass sie vollständig verriegelt sind,
nachdem Sie ein "Klicken" hören.

4. Die Rasselstange muss durch den gezeigten Weg auf den vorgesehenen Platz
gebracht werden (siehe Bilder). Fig. 3 zeigt, an welcher Position die Rasselstange
verriegelt ist.

Bild.1 Bild.2 Bild.3

Wichtige Informationen für die Batterien:

1. Mit den Batterien soll einen Erwachsenen umgehen. Lassen Sie Kinder nicht mit 
Batterien spielen.
2. Immer neue Batterien verwenden.
3. Nie neue mit abgenutzten Batterien zusammen verwenden.
4. Verwenden Sie immer Batterien des gleichen Typs. Nie Batterien verschiedener Art,  
Alkali-Batterien, Standard-Batterien (Kohlenstoff-Zink-Batterien) oder 
wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium-Batterien), verwenden.
5. Abgenutzte Batterien sofort aus dem Spielzeug entfernen.
6. Entsorgen Sie die abgenutzten Batterien an den dazu bestimmten Orten,nicht in 
dem Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer. Es besteht die 
Explosionsgefahr.
7. Ersetzen Sie abgenutzte Batterien mit neuen, ersetzen Sie immer alle Batterien. 
Ersetzen Sie die Batterien weg von Kindern.
8. Nie Batterien verschiedener Art verwenden.
9. Es ist verboten, den Stromkreis zu ändern oder andere Teile hinzuzufügen. 
Verkürzen Sie nicht die Batterieklemmen.
10. Batterien, die nicht wiederaufladbar sind, dürfen  nicht geladen werden.
11. Falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, entfernen Sie diese zuerst vom 
Produkt und laden Sie diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen auf.
12. Verwenden Sie Batterien mit der in der Anleitung oder im Batteriefach 
angegebenen Größe.
13. Alkaline AA1.5V Batterien werden empfohlen.
14. Batterien sollen entsprechend der Polarität eingesetzt werden.
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15. Не прикачвайте предмети и аксесоари към бънджито, които не са осигурени от
производителя, тъй като това може да се отрази на стабилността му и безопасността
на Вашето дете. Връзките могат да предизвикат задушаване! Не връзвайте връзки
към продукта или към играчките.
16. С цел да се избегне задушаване на детето, изхвърлете всички найлонови опаковки
на означените за целта места.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

2. Чрез въртенето на това копче, вие регулирате
заключващия механизъм. Преди да поставите
бънджито на рамката на вратата, завъртете копчето на
отключена позиция. След поставянето на бънджито на
рамката, моля, завъртете копчето в позиция „lock”

Моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка. След всяко действие, проверявайте
дали сте свързали, фиксирали и затегнали всяка отделна част на продукта.

3. За регулиране на височината на бънджито,
моля използвайте двете катарами.

4. ВНИМАНИЕ! Бънджито е предназначено за
деца до 12 кг. То се използва за време,
максимум до 20 мин.

1. За прикрепяне към вратата, моля
раздалечете двата края, както е показано на
снимката.

5. Die Stärke des Rahmens, auf dem der Jumper
platziert wird, darf nicht kleiner als 10 cm sein.

6. Bitte, sehen Sie sich die Bilder an. Sie zeigen beide Positionen des Pullovers.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER TOYS

1. Verwenden Sie bitte einen Schraubenzieher,
um einige der Spielzeuge zu platzieren.

2. Bitte achten Sie auf das Bild und die Orte, für
die die entsprechenden Spielzeuge bestimmt
sind.
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5. Дебелината на рамката на вратата, на
която ще се постави бънджито, трябва да е не
по-малка от 10 см.

6. Моля, погледнете снимките. На тях за илюстрирани двете положения на
бънджито.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАЧКИТЕ

1. Моля, използвайте отвертка за
поставянето на някои от играчките.

2. Моля, обърнете внимание на снимката и
местата, за които са предназначени
съответните играчки.

ZUSAMMENBAUANLEITUNG

Bitte die Anweisungen genau folgen. Stellen Sie sich nach jedem Schritt sicher, dass Sie 
jedes einzelne Teil des Produkts angeschlossen und festgezogen haben.

2. Durch Drehen dieser Taste stellen Sie den
Verriegelungsmechanismus ein. Bevor Sie den Jumper
auf den Türrahmen setzen, drehen Sie diesen Knopf in
die entriegelte Position. Nachdem Sie den Jumper auf
den Türrahmen gesetzt haben, drehen Sie den Knopf auf
"lock".

1. Zum Befestigen an der Tür, bitte trennen Sie
beide Enden, wie auf dem Bild gezeigt.

3. Verwenden Sie für die Höheneinstellung des
Jumpers die Schnallen.

4. ACHTUNG! Der Pullover ist für Kinder bis 12
kg geeignet. Es wird für maximal 20 Minuten
verwendet.

16. Um Ersticken zu vermeiden, entsorgen Sie alle Verpackungen an den dazu 
bestimmten Orten.
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3. Поставете играчките в съответните места и
се уверете, че са напълно застопорени, след
като чуете звук „щрак“.

4. Грифът с дрънкулки се поставя на предназначеното за него място по този
начин (вж. снимките). Фиг. 3 показва при какво положение, грифът е
застопорен.

Фиг.1 Фиг.2 Фиг.3

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 играчката 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 AA1.5V.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT 
VERWENDEN, UND SAGEN SIE FÜR DIE ZUKUNFT. DIE RICHTIGE NUTZUNG UND 

WARTUNG DIESES PRODUKTS IST AUSSCHLIESSLICH WICHTIG.

EMPFEHLUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

DE

Dieses Produkt entspricht des europäischen Standards  EN 14036: 2003 – Produkte für 
Kleinkinder. Produkt/ Trampolin für Springen. WARNUNG! Ihr Kind wird maximal 
geschützt, wenn Sie die Empfehlungen und Anweisungen befolgen! Beachten Sie die 
Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch und treffen Sie alle notwendigen 
Vorkehrungen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden am Kind zu vermeiden, wenn 
Sie diese Richtlinien und Empfehlungen nicht einhalten und einhalten! Stellen Sie sicher, 
dass jeder, der Bungee benutzt, mit den Anweisungen vertraut ist und sich daran hält.

WARNUNG! Bitte beachten und befolgen Sie die folgenden Warnhinweise, Installations-,
Betriebs- und Wartungsanleitungen! Andernfalls können Sie schwere Verletzungen oder
Schäden an Ihrem Kind erleiden!
1. ACHTUNG! Das Kind nie unbeachtet lassen.
2. WARNUNG! Verwenden Sie kein Bungee als Schaukel.
3. ACHTUNG! Stellen Sie sich sicher, dass das Bungee zentral am Türrahmen eingebaut ist.
4. Stellen Sie sich sicher, dass das Kind richtig und sicher auf dem Sitz des Bungees sitzt.
5. Sicherheitsanforderungen und Testverfahren. Bungee ist für Kinder im Sitzalter geeignet
mit max. Gewicht 12 kg.
6. Bitte stellen Sie sich sicher, dass die Tür sich nicht schliessen kann, während das Kind auf 
dem Bungee ist.
15. Das Bungee nur für kurze Zeit, max. 20 Minuten, verwenden.
8. Die Dicke des Türrahmens, an dem das Bungee befestigt wird, sollte nicht weniger als 10
cm betragen.
9. Das Bungee ist nicht für Verwendung von mehr als ein Kind gleichzeitig vorgesehen. 
Bitte verwenden Sie das Produkt wie vorgesehen. Benutzen Sie das Produkt nicht als 
Schaukel. Das Bungee ist kein Spielzeug, lassen Sie nicht andere Kinder mit dem spielen, 
wenn Ihr Kind drauf  ist!
10. ACHTUNG! Das Produkt soll von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
11. Das Bungee nicht in der Nähe von Wärmequellen legen - offenes Feuer,  Gasherde, 
Heizgeräte usw.
6. Das Bungee nicht in der Nähe von elektrischen Kabeln, Vorhängen, Heizkörpern und 
heißen Flüssigkeiten verwenden. 
7. Stellen Sie sich sicher, dass das Kind den Boden mit den Füßen berühren kann, wenn es 
auf dem  Bungee ist. Das Kind soll in der Mitte des Produkts sein.
14. ACHTUNG! Nehmen Sie keine Änderungen und Verbesserungen an der Konstruktion 
des Bungees vor, da dies zur Schäden am Produkt und zur Verletzungen am Kind führen 
kann.
15. Hängen Sie keine Gegenstände und Zubehörteile am Bungee, die nicht vom Hersteller
zur Verfügung gestellt sind, da dies die Stabilität und Sicherheit des Kindes beeinträchtigen
kann. Die Bänder können zum Ersticken führen! Bauen Sie keine Gurte ein.
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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.

1. Преди първоначалната употреба на бънджито, 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 шезлонга, 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. За ремонта на бънджито трябва да се употребяват само резервни части, одобрени
от производителя или вносителя.
4. Когато не използвате бънджито, моля, съхранявайте го на сухо, проветриво и
безопасно място. Не съхранявайте продукта в прашно, влажно помещение с много
ниски или много високи стайни температури.
5. Преди да поставите детето в бънджито, моля уверете се, че механизмът, който се
закача на рамката на вратата е добре заключен.
6. Платовете по бънджито се почистват с топла вода и мек сапун. След почистване
оставете шезлонга да изсъхне добре преди да я използвате. Абсолютно забранено е
да го сгъвате и прибирате преди да е напълно изсъхнал.
7. 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.
8. Пластмасовите части почиствайте с влажна мека кърпа и подсушавайте със суха
мека кърпа.
9. 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 бънджито.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА БЪНДЖИТО

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.

CLEANING AND MAINTENANCE

1.Before initial use of the jumper, please, check whether all parts are fixed well and
whether the fastening elements are secured well.
2. Regularly check the condition of the main parts and fastening elements, whether
there is something broken or chipped and whether they are damaged. If you find any
damage, please stop using the jumper, until the broken 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 annulled.
3.For repairing of the jumper must be used only spare parts, approved by the
manufacturer or importer.
4.When you do not use the product, please, store it at a dry, well ventilated and safe
place. Do not store the product at a dusty, moist rooms with very high or very low room
temperatures.
5. Before placing the child in the jumper, please ensure that the mechanism, which is
hanging on the door frame is well locked.
6.The fabric of the jumper must be cleaned with warm water and soft soap. After
cleaning leave the jumper to dry well before using it. It is absolutely forbidden to fold it
and store it before it is completely dry.
7. 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 drying.
8. The plastic parts must be cleaned with wet soft cloth and dry with dry soft cloth.
9. Do not leave the product exposed to the harmful effect 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.

Importer: Moni Trade Ltd. 
Address: Bulgaria, city of Sofia, 

Trebich quarter – Stopanski dvor
Tel: 02/ 936 07 90

Web: www.cangaroo-bg.com
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

“Mони Трейд „ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своето 
бънджи, че същото няма 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;
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 бънджито 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 бънджито. Продуктът ще бъде върнат 
на купувача за негова сметка.
Гаранционни условия.

Бънджито е проектирано за употреба само от едно дете. Гаранционните условия се 

прекратяват при даване на бънджито 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. 

3. Put the toys in the corresponding places and
ensure that they are fully locked, after you hear
sound “click”.

4. The rattle bar must be placed on the intended place by the showed way (look
the pictures). Fig. 3 shows on what position, the rattle bar is locked.

Fig.1 Fig.2 Fig.3

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 играчката 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 AA1.5V.
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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. 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.

Мони Трейд ООД, по свой избор, ще поправи или замени части от бънджито, 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 бънджито 
от дадения дистрибутор.
Всяко ново бънджи е защитено 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.

5. The thickness of the frame, on which the jumper
is placed must be not smaller than 10 cm.

6. Please, see the pictures. They illustrate both positions of the jumper.

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT TOYS

1. Please, use screwdriver for placing of some of
the toys.

2. Please, pay attention to the picture and
places, for which the corresponding toys are
intended.
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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 бънджито 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.

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.

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.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please, follow the assembly instructions for the product. After each action check whether 
you have connected, fixed or fastened the separate parts of the product correctly. 

2. By turning this button, you adjust the locking
mechanism. Before placing the jumper on the door
frame, turn this button in unlocked position. After
placing the jumper on the door frame, please, turn the
button on position “lock”.

1. For attaching to the door, please, separate
both endings, as shown on the picture.

3. For height adjustment of the jumper, please use
the buckles.

4. ATTENTION! The jumper is intended for
children up to 12 kg. It is used for max 20 min.
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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.,

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

Описание на повредата: .....................................................................................................

Извършил ремонта: .............................................................................................................

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

Описание на повредата: .....................................................................................................

Извършил ремонта: .............................................................................................................

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

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

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

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

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP THEM 
FOR FUTURE REFERENCE. THE CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THIS PRODUCT IS OF 

GREAT IMPORTANCE. 

RECOMMENDACTIONS AND WARNINGS FOR SAFE USE

EN

This product complies with European standard EN 14036:2005 – Child use and care articles,
Baby jumpers. Safety requirements and test methods. WARNING! YOUR CHILD WILL BE
MAXIMALLY PROTECTED IF YOU FOLLOW THE RECOMMENDATIONS AND WARNINGS FROM
THE INSTRUCTION MANUAL! Pay attention to the warnings and recommendations for safe
use, provide all necessary safety measures, in order to avoid the risk of injury or
impairment of the child, if you do not follow and comply with these recommendations and
warnings! Make sure that anyone using this jumper is familiar with the instruction and
follows it.

ATTENTION! Please, observe and follow the following warnings, assembling instructions,
exploitation and maintenance! Otherwise it may result serious injures or harming your
child!
1. ATTENTION! Never leave the child unattended, while using the jumper.
2. ATTENTION! Do not use the jumper as a swing.
3. ATTENTION! Ensure baby jumper is positioned centrally in the door frame!
4. Ensure that the child is correctly and safely positioned in the seat of the baby jumper.
5. The jumper is intended for using by children, which can sit in sitting position without
help and weighing up to 12 kg.
6. Please, ensure that the door can not close, while the child is using the jumper.
7. The jumper must be used only for short periods of time, max 20 min.
8. Дебелина на рамката.
9. The jumper is not intended for using by more than one child at the same time. Please,
use the product as intended. The jumper is not a toy and do not allow to other children to
push it or play with it, while your child is in it!
10. ATTENTION! The jumper must be assembled by an adult.
11. Do not leave the jumper close to heating sources – open fire, cooking ovens and gas
ovens, heating appliances and etc.
12. The jumper must not be used close to electrical cables, curtain cords, radiators and hot
liquids.
13. Ensure that the child touches floor with its feet, when it is in the jumper. The child
must sit centrally in the seat.
14. ATTENTION! Do not make any changes and improvements over the jumper’s
construction, because this can lead to damage of the jumper, while the child is in it and to
get hurt.
15. Do not attach objects and accessories to the jumper, which are not provided by the
manufacturer, because this can affect the stability and the safety of your child. Ties can
cause suffocation! Do not tie ties to the product or to the toys.
16. In order to avoid suffocation of the child, throw all plastic packages on the intended
places.
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