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BG: ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И 
УПОТРЕБА НА ДЕТСКО ПЛЮШЕНО КОНЧЕ 

ЗА ЯЗДЕНЕ С РАМКА С КОЛЕЛЦА 
АРТИКУЛЕН НОМЕР: WJ-302 

EN: INSTRUCTION MANUAL FOR ASSEMBLY 
AND USE OF CHILD PLUSH ROCKING HORSE 

WITH FRAME WITH WHEELS  
ITEM NUMBER: WJ-302 

ВНИМАНИЕ! ИНСТРУКЦИЯТА СЕ ОТНАСЯ ЗА МОДЕЛИ THUNDER 2 в 1, DULCINEA 2 в 1 
И CHIPPER 2 в 1! 

Прочетете внимателно наръчника преди употреба и го запазете за бъдеща справка, 
тъй като съдържа важна информация. 
I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА: 
• Да се употребява само при пряк надзор на възрастен. 
• Играчката е проектирана за употреба от деца на възраст над 24 месеца, като теглото 
на детето не трябва да надвишава 50 kg, тъй като продуктът няма достатъчно сила, 
която да поддържа свръхтегло. Продуктът е проектиран така, че само едно дете да го 
ползва, за да се избегнат наранявания. 
• Внимание! За употреба само в домашни условия! 
• Музикалните функции на играчката се задействат с помощта на 3 x AA батерии. 
Възрастен трябва да борави с батериите. 
• Сглобяването трябва да се извърши от възрастен, за да се осигури безопасността на 
детето, тъй като продуктът съдържа малки или остри и изпъкнали части. 
• Внимавайте при употребата на играчката и избягвайте това да става в близост до 
плувни басейни или други водни тела, стълби, запрашени, неравни или мокри 
участъци и чакълести зони, улици с трафик. Не използвайте и в близост до източници 
на топлина – открити огнища, отоплителни уреди и готварски печки. 
• Играчката трябва да се употребява само на равни повърхности. 
• Редовно проверявайте отделните части на продукта за повреди. Ако установите 
такива, моля, преустановете използването на играчката, докато не се отстранят 
повредите. 
• Проверявайте редовно, за да видите дали гайките и болтовете са затегнати здраво и 
са безопасни. Ако е нужно, стегнете ги. 
• По време на употреба на играчката трябва да се носят обувки с нехлъзгава подметка. 
• Внимание! Пордуктът трябва да се сглоби от възрастен в отсъствието на децата.  
• Опасности могат да възникнат, ако продуктът не се сглоби правилно. 
• Играчката е в съответствие със стандарт EN71 и отговаря на съществените 
изисквания за “Обща безопасност на продукта”. 
• Тази опаковка съдържа малки части, които трябва да се сглобят само от възрастен.  
• Трябва да се внимава при разопаковането и сглобяването на играчката. Дръжте 
децата далеч от Вас, когато извършвате тези действия. Всички найлонови опаковки 
трябва да бъдат отстранени веднага след разопаковането на продукта, за да се 
избегне задушаване или удушаване на децата. 
• Не позволявайте на детето да сваля стикерите, ако има такива залепени по продукта 
и да ги гълта. 
•  Материалите, от които е направен продуктът, са подходящи и безопасни за 
здравето на децата. 

 4. Step 4: Finally put the batteries. The batteries box is situated in the “belly” of the horse.  
III. PUTTING THE BATTERIES: The music functions of the toy are activated through 
batteries. Put the batteries in the compartment, which is situated in a pocket in the “belly" 
of the horse. You should use 3 batteries AA 1.5V. Please, note that the batteries are not 
included in the package. 
1. Step 1: Take out the battery box from the pocket of the toy’s belly.  
2.Step 2: Open the battery box by removing the screw with the screwdriver from the cover. 
3. Стъпка 3: Put 3 pcs of AA 1.5V batteries correctly according to the polarity, marked on 
the bottom of the box. 
4. Стъпка 4: Attach the cover to the box again and fix it with the screw. Switch the ON/ OFF 
button to ON. If there isn’t such button. Then pull-out the activating strip, to turn on the 
music functions. 
5. Step 5: Put the battery box again in the pocket and close it. 
6. Step 6: When you press the buttons on the horse’s ears, there will be horse sounds and 
the mouth and tail of the toy will be moving.  
IV. IMPORTANT INFORMATION FOR THE BATTERIES:  
1. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the 
batteries. 
2. Always remove the exhausted batteries and do not throw them away with the 
household waste, but in the designated places. They are recyclable.  
3. Use batteries only size AA. Alcaline batteries are recommended. 
4. When you do not use the product for a long time, take the batteries out. 
5. when changing with new batteries, always change all of the batteries. The children 
should not be present during the change.  
6. Do not mix old with new batteries.  
7. Do not mix alcaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries. 
8. Do not put the batteries in fire as they may explode or leak. 
IV. CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT: 
• Clean the product regularly. Do not use corrosive strong cleaning agents or alcohol-based 
agents and such with abrasive particles. Use soft wet cloth and after wipe with a dry soft 
cloth. 
• Check regularly whether the main parts of the toy are in good working order. 
•Check the product regularly for broken, chipped or damaged parts. If you find any, do not 
use the product until the damage is eliminated. Contact the importer or the shop, from 
which you bought the product. Do not repair by yourselves and do not make modifications 
on the product, because this may endanger the health of your child. 
Made for MONI 
Importer: Moni Trade Ltd. 
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich quarter- Stopanski dvor Tel.: +359 2/ 936 07 90 
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II. ASSEMBLY STEPS: Note that the wheels of 
the frame are pre-assembled! 
1. Step 1: Remove the nuts from the horse’s 
legs. 
2. Step 2: Fix the legs to the openings of the 
frames. The legs end with screws. Fix the them 
using the nuts and washers, which must be put 
on the screws on the bottom part of the frame. 
(See the figure.) Tighten the nuts using wrench. 
3. Step 3: Attach the handles to the designated 
places on the head of the horse and tighten 
them carefully. Warning! After each step, 
please, check if you have fixed well every part 
and if the product is stable. BG 



3. Стъпка 3: Поставете дръжките на предназначените за тях места на 
главата на кончето и внимателно ги затегнете. Внимание! След всяка стъпка на 
сглобяване, моля, проверявайте дали сте фиксирали отделните части добре и дали 
продуктът е достатъчно стабилен! 
4. Стъпка 4: Накрая поставете батериите. Кутията на батериите се намира в 
„коремчето“ на кончето.  
III. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ: Музикалните функции на тази играчка се задействат 
чрез батерии. За целта в отделението за батерии, което се намира в джобче в 
коремчето на кончето, трябва да поставите 3 броя АА 1.5V батерии. Моля, 
отбележете, че към продукта не са включени батерии. 
1. Стъпка 1: Извадете кутията за батерии от джобчето на коремчето на играчката. 
2. Стъпка 2: Отворете кутията за батерии като развъртите винта, който я фиксира, с 
помощта на отвертка. 
3. Стъпка 3: Поставете 3 броя АА 1.5V батерии правилно според поляритета, означен 
на дъното на кутията с батерии. 
4. Стъпка 4: Поставете капачето на кутията отново и го фиксирайте с винта. Поставете 
бутона ON/OFF в позиция ON. Ако няма такъв бутон, то тогава дръпнете активиращата 
лента, за да се задействат музикалните. 
5. Стъпка 5: Поставете кутията за батериите обратно в джобчето и го затворете. 
6. Стъпка 6: Когато натиснете ушите на кончето ще прозвучи цвилене, кончето ще 
започне да си движи устата и опашката. 
 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ: 
1. С батерията трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с 
батериите.  
2. Винаги махайте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, 
а на определените за целта места. Те са рециклируеми.  
3. Използвайте батерии само АА размер. Препоръчват се алкални батерии.  
4. Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батериите.  
5. Когато сменяте с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва 
да присъстват по време на смяната на батериите.  
6. Не смесвайте стари с нови батерии.  
 Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови ), или презаредими (Никел – 
Кадмиеви) батерии.  
8. Не слагайте батериите в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.  

•Пазете продукта от продължително излагане на пряка слънчева светлина, както и от 
преки източници на топлина. Съхранявайте на сухо и проветриво място. 
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ATTENTION! THE MANUAL APPLIES TO MODELS THUNDER 2 in 1, Dulcinea AND CHIPPER 2 
in 1! 

Read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference, 
because it contains important information. 
I. WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE: 
• To be used under direct adult supervision only. 
• The toy is designed for use from children over 24 months of age, the weight of the child 
should not be more than 50 kg, because the product does not have enough power to 
support extra weight. The product is designed so that it can be used by one child only, in 
order to avoid injuries. 
• Warning! For home use only! 
• The music functions of the toy are powered with 3 x AA batteries.  
• Assembly should be performed by an adult  for the safety of the child to be ensured, 
because the product contains small or sharp and protruding parts. The batteries should be 
handled by an adult only. 
• Be careful when you use the toy and avoid using it close to swimming pools or other 
water bodies, stairs, steps, dusty, uneven or wet surfaces and gravel areas, streets with 
traffic. Do not use close to sources of heat – open fires, heating appliances and stoves. 
• The toy should be used on even surfaces only. 
• Regularly check the individual parts of the product for damage. If you find any, please, 
stop using the toy until the damage is eliminated. 
• Check regularly whether the nuts and bolts are tightened firmly and are safe. Tighten 
them if necessary. 
• Warning! The product should be assembled by an adult! When the product is assembled, 
no children should be present.  
• If the product is not assembled properly, hazards may occur. 
• During use of the toy, shoes with non-slippery soles must be worn. 
• The toy complies with standard EN71 and complies with the essential requirements for 
“General safety of the product”. 
• This packaging contains small parts which must be assembled by an adult only.  
• You should be careful while unpacking and assembling of the toy. Keep children away 
from you while you are performing these activities. All nylon packaging should be removed 
immediately after unpacking the product in order to avoid strangulation or suffocation of 
the children. 
• Do not allow the child to remove the stickers on the product if any and to swallow them. 
• The materials of which the product is made are suitable and safe for children’s health. 
•  Avoid exposing the product to sunlight for extended periods of time, as well as to direct 
heat sources. Store at a dry and well ventilated place. 3 

IV. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА: 
• Почиствайте продукта редовно. Не използвайте разяждащи силни почистващи 
препарати или препарати на спиртна основа и такива, съдържащи абразивни частици. 
Почистването да се извършва с мека влажна кърпа, като винаги след това продуктът 
трябва да се подсушава със суха мека кърпа. 
• Проверявайте редовно дали основните части на играчката са в изправност. 
• Проверявайте редовно продукта за счупени, отчупени или повредени части. Ако 
откриете такива, не използвайте продукта, докато не се отстрани повредата. При 
повреда се свържете с вносителя или търговския обект, от който сте закупили 
продукта. Не ремонтирайте сами и не правете модификации или промени по 
продукта, защото това може да застраши здравето на Вашето дете. 
Произведено за MONI 
Вносител: Мони Трейд ООД 
Адрес: България, гр. София, кв. Требич -  Стопански двор Тел.: 02/ 936 07 90 

II. СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ: 
Отбележете, че колелцата на 
рамката са предварително 
монтирани! 
1. Стъпка 1: Свалете гайките от 
краката на кончето.  
2. Стъпка 2: Фиксирайте крачетата 
на кончето към отворите на 
рамките. Крачетата са с метални 
накрайници тип винт. Застопорете ги 
с помощта на гайките и шайби, 
които трябва да се поставят на 
винтовете от долната страна на 
рамката. (Вижте приложената 
фигура.) Затегнете гайките с 
помощта на гаечен ключ. 

EN 


