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ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА 
БЪДЕЩА СПРАВКА! 

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ! 

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU 
CONSULTĂRI VIITOARE!  

“I CARRY”

Step 4: Fasten the buckle of the waist belt.
Step 5: Fasten the adjustment belt.
Step 6: Turn the seat so that it sits at the front of your hip.
Step 7: Place the seat on you hip at the left side or right side, the front on
your belly - as most convenient for you.
Step 8: Place your child on the seat, it must sit at the center of the seat and its legs must lay 
on its both sides. Support the child at least with one hand.

VI. Back carrying position ( 6months +)

Step 1: Place the carrier on the flat surface. Place the baby into 
the carrier and attach the fastenings and buckles.

Step 2: Have a second person hold the baby at your back. 
Pass the shoulder straps over your head, crossing behind 
your back, and fasten the buckles at both sides of the 
carrier. At the same time fasten the waist buckles too.

Step 3: adjust the strap until baby and you feel comfortably.

VII. REMOVAL OF THE CHILD FROM THE BABY CARRIER

In order to remove the child from the baby carrier perform all the activities described in items IV and

V backwards.

Made for CANGAROO

Importer: MONI TRADE LTD

Address: 1 Dolo str. Trebich,

Sofia, Bulgaria

Tel.: 02/ 838 04 59



I. ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

1. Малките деца може да се изхлузят през отвора за крачетата, затова трябва да нагласите отворите така, че
краченцата да са плътно обгърнати без това да причинява неудобство на детето.
2. Опитайте се да избегнете изпадането или изплъзването на детето, за да не се стигне до сериозно
нараняване на детето. Безопасността на детето зависи изцяло от Вас. Правилна употреба на бебешкото
кенгуру не може да се осигури, освен ако не следвате описаните в този наръчник инструкции, препоръки и
предупреждения за правилния и безопасен начин на използване на продукта.
3. Използвайте кенгуруто за носене на деца от 3,6 кг до 15.кг.
4. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЕНГУРУТО ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ИНСТРУКЦИИТЕ.
5. ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

А. ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ:

Б. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

1. НЕДЕЙТЕ:
А.) НЕДЕЙТЕ да използвайте бебешкото кенгуру като система за обезопасяване на детето в превозното
средство.
Б.) ВНИМАНИЕ! Бебешкото кенгуру не е предназначено за употреба по време на спортуване. НЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ продукта, ако извършвате някакви физически упражнения или практикувате някакъв спорт.
В.) ВНИМАНИЕ! Внимавайте при навеждане или накланяне напред! При употреба на кенгуруто, НЕ СЕ
навеждайте от кръста надолу към пода, ако трябва да се наведете към земята – клекнете или коленичете,
за да осигурите безопасността на детето Ви, докато е в кенгуруто.
Г.) НЕДЕЙТЕ да почиствате, бягате, карате ски, готвите, карате колело, яздите кон или да използвате друг
вид моторизирани велосипеди и т.н., докато използвате кенгуруто.
Д.) НЕДЕЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ това кенгуру, ако откриете някакво разхлабване, скъсване, или друга
повреда по продукта.
Е.) НЕДЕЙТЕ да поставяте остри предмети в джобовете на кенгуруто, ако кенгуруто има такива.
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Моля, прочетете внимателно този наръчник преди употребата на бебешкото
кенгуру, за да осигурите правилното използване на продукта. Запазете
инструкцията за бъдеща справка, тъй като съдържа важна информация. Съветваме
Ви да следвате правилните стъпки за поставяне на продукта, за да осигурите
неговата безопасна употреба. Кенгуруто отговаря на следните Европейски стандарт
EN13209-2:2015.
Цветовете и спецификациите на продукта може да се различават от тези, които са
илюстрирани в инструкцията!

BG

2. НИКОГА:
А.) НИКОГА не оставяйте бебето в кенгуруто без надзор, освен ако не се носи от някого от родителите или
възрастен, който се грижи за него. В противен случай може да се стигне до задушаване на детето или
изхлузване от кенгуруто.
Б.) НИКОГА не използвайте кенгуруто, ако сте пили алкохол или сте под действието на някакви лекарства,
ако сте изморени или изпитвате някакви болки.
В.) НИКОГА не използвайте този продукт, ако имате някакви проблеми с гърба или физически проблеми.
Г.) НИКОГА не използвайте това кенгуру, като предпазно столче/ поставка за кола.
3. ВНИМАНИЕ! Балансът Ви може да се наруши от Вашето движение или това на детето Ви по време на
употребата на продукта.

III. WARNING

If your child falls asleep, please, turn it around facing to the side, so its breathing is not obstructed.
There must always be space between the face of the baby and your chest, so that there is
access of air to the child’ s face.
When using the soft carrier monitor your child.
For low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before 
using the product.
Stop using the carrier if parts are missing or damaged.

IV. PUTTING THE CHILD IN FACE TO FACE POSITION

This model of baby carrier allows for the baby to be placed facing you or facing 
the direction of
movement. When your child is facing you, position the carrier so that the child 
lays on your chest and you can easily kiss its forehead.
Step 1: Place the seat on your back and buckle the waist belt as tightly as possible 
without causing discomfort or pain. Afterwards connect the upper part of the 
carrier with the seat.

Step 2: Fasten the additional velcro straps / clasps, in order to secure the upper 
part of the
baby carrier

Step 3: Sit on a comfortable chair and place the child on the seat facing you or 
facing away from you, the legs must fall on both sides of the seat. See the 
attached picture.

Step 4: While you support the child with one hand, slide your arms through both 
shoulder strap and put them on your shoulders. Adjust them so that you are 
comfortable.

Step 5: Fasten the belt at the back that connects the shoulder straps.

Step 6: Adjust the straps harnesses until the carrier and the child in it are tight 
against you without causing discomfort.

V. CARRYING OF THE CHILD WITH THE SEAT

Step 1: Put the seat on your waist and wrap the belt around your waist.

Step 2: Take deep breath and fasten the velcro strap of the waist belt. The belt must be as 
tight as
possible without causing discomfort or pain.

Step 3: Make sure that the velcro strap is fastened well. This is very important for the safety 
of your child.
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В. НАСОКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО ВИ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБАТА 
НА ТОЗИ МОДЕЛ БЕБЕШКО КЕНГУРУ

1. Бебешкото кенгуру е предназначено за употреба единствено от възрастни и то трябва да се използва
единствено докато вървите. Преди всяка употреба проверявайте дали всички катарами, закопчалки,
коланчета и регулатори са правилно поставени, фиксирани и обезопасени.
2. Винаги проверявайте дали нослето на детето и устата му са открити и не са покрити от кенгуруто или
част от дрехите, за да осигурите невъзпрепятстваното му свободно дишане.
3. Детето трябва да е с лице към Вас, докато то вече може да държи главичката си изправена
самостоятелно.
4. Когато поставяте кенгуруто, придържайте детето плътно към Вас, докато всички катарами и закопчалки
са фиксирани на място и коланчетата са поставени плътно към тялото Ви. Трябва да сте в седнало
положение, докато поставяте и сваляте кенгуруто.
5. Уверете се, че тялото на детето и кожата му са далеч от катарами и закопчалки, за да избегнете
защипване и нараняване на детето.
6. Проверявайте редовно продукта, за да се уверите, че на детето не му е твърде горещо, че ремъците/
коланчетата са плътно поставени, но не са твърде стегнати и че бебчето е обезопасено в кенгуруто.

Г. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

1. За да намалите напрежението на Вашите рамене и гръб, поставете презрамките на рамената така, че да
разпределите равномерно теглото на детето.
2. За да кърмите спокойно детето и необезпокоявани от никой друг, седнете на удобен стол, разхлабете
коланчетата на кенгуруто като едновременно с това придържате детето и кенгуруто. След като свършите с
кърменето на детето, пристегнете коланчетата преди да станете.
3. Когато се учите да поставяте детето в бебешкото кенгуру, извършвайте това действие над леглото или
мека повърхност или с помощта на друг човек.
4. Ако чувствате, че сте пристегнали кенгуруто твърде много към Вас или детето:
- Стъпка 1: Проверете дали коланчето за регулиране е в правилната позиция за размера на Вашето дете.
- Стъпка 2: Можете да нагласите токите на ремъците така, че да се увеличи дължината им. Така ще
предоставите повече пространство за Вас и детето Ви.
5. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИЗНОСВАНЕ НА ПРОДУКТА: Този продукт е обект на нормално износване и
прокъсване след определено време. Потребителят трябва да проверява този продукт преди всяка
употреба за следи от износване като накъсване или скъсване.

Д. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

За да запазите бебешкото кенгуру в добро състояние за по – дълго време, ние Ви препоръчваме редовно
да почиствате продукта от мръсни петна. Правете това с мокра кърпа, но не в перална машина. Не
използвайте сушилни, химическо чистене, белина, омекотители, почистващи препарати на алкохолна
основа или такива с абразивни частици, не гладете. Препоръчително е пране на ръка. Оставете кенгуруто
да изсъхне напълно преди отново да започнете да го използвате.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА КЕНГУРУ, АКО ИМА ПОВРЕДА ИЛИ СКЪСВАНЕ/ НАКЪСВАНЕ ПО НЕГО.

1. In order to avoid the pressure on your shoulders and back, place the harnesses on the

shoulders in such a way as to distribute the weight of the child evenly.

2. In order to breastfeed your child peacefully and undisturbed, sit on a comfortable chair, loosen

the harnesses of the baby carrier by simultaneously holding the baby and the baby carrier. After

you finish with breastfeeding of the child, fasten the harnesses before getting up.

3. When you practice putting the child in the baby carrier do it over a bed or soft surface, or with

the help of another person.

4. If you feel that you have tightened the baby carrier too much for you or the child:

- Step 1: Check if the adjustment harness is in the right position for the size of your child.

- Step 2: You may adjust the buckles of the harnesses so that the length of the harnesses is

increased. That will give more space to you and your child.

5. Protection from wear and tear of the product: This product is subject to normal wear and

tear after a certain time. The user must inspect this product before each use for signs of wear and

tear.

DO NOT USE THIS BABY CARRIER IF THERE IS DAMAGE FROM WEAR AND TEAR ON IT.

E. INSTRUCTIONS FOR CLEANING

In order to keep the baby carrier in good condition for longer we recommend you to clean the

product regularly from dirty spots. Do that with a wet cloth, but do not wash it in a washing

machine. Do not use dryers, dry cleaning, bleach, or alcohol-based cleaners or cleaners with

abrasive particles. Do not iron. Hand washing is recommended. Let the baby carrier dry

completely before using it.

II. PARTS OF THE BABY CARRIER
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II. ЧАСТИ НА КЕНГУРУТО

Джоб

Сваляема седалка

Допълнителни 
коланчета за 
регулиране на 
презрамките

Подплатена 
презрамка с „дишащ“ 
плат

Сваляемо коланче

Седалка

III. ВНИМАНИЕ

Ако детето заспи, моля, обърнете го с лице настрани, за да не се възпрепятства дишането му.
Винаги трябва да има пространство между лицето на бебето и гърдите Ви, за да се предостави достъпа на
въздух до лицето на детето.
Когато използвате мекия носител, наблюдавайте детето си. За бебета с ниско тегло и деца със заболявания,
потърсете съвет от специалист, преди да използвате продукта. Спрете да използвате носача, ако липсват или са
повредени части.

IV. ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО С ЛИЦЕ КЪМ ВАС

Този модел на бебешкото кенгуру позволява на бебето да бъде поставено срещу вас 
или в посока на движение. Когато детето ви е изправено пред вас, поставете носача 
така, че детето да седи на гърдите ви и лесно да го целунете по челото. 
Стъпка 1: Поставете седалката на гърба и закопчайте колана на кола възможно най-
плътно, без да причинявате дискомфорт или болка. След това свържете горната част 
на носача със седалката. 
Стъпка 2: Закрепете допълнителните вериги за закопчалка, за да закрепите горната 
част на лентата бебешки превозвач 
Стъпка 3: Седнете на удобен стол и поставете детето върху седалката, обърната към 
вас или обърната от вас, краката трябва да падат от двете страни на седалката. Вижте 
приложената снимка. 
Стъпка 4: Докато подкрепяте детето с една ръка, плъзнете ръцете си през двете 
раменни каишки и ги поставете на раменете си. Нагласете ги така, че да се чувствате 
комфортно. 
Стъпка 5: Затегнете колана на гърба, който свързва раменните колани. 
Стъпка 6: Настройте коланите на коланите, докато носачът и детето в него не се 
стегнат, без да причиняват дискомфорт.

B. IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR SAFETY

1. DO NOT

A) Use the baby carrier as a restraint system of the child in the vehicle.

B) Warning! The baby carrier is not intended for use while performing sports activities. Do not

use the product while you perform any physical exercises or perform a sport.

C) Warning! Avoid bending over or leaning forwards! While using the baby carrier DO NOT

bend from the waist towards the floor, in case you need to lean forwards – squat or kneel to

ensure the child’s safety while it is in the baby carrier.

D) DO NOT do housework, run, ski, cook, ride a bike, ride horses or ride motorized bicycles,

etc. while using the baby carrier.

E) DO NOT USE the baby carrier if you find loosening, tearing or other damage to the product.

F) DO NOT place sharp objects in the pockets of the baby carrier if there are any.

2. NEVER

A) Never leave the baby in the baby carrier, unless it is carried by a parent or an adult who

takes care of it. If you do not follow this warning it may lead to suffocation of the child or

dropping from the baby carrier.

B) NEVER use the baby carrier when you have drunk alcohol or are under the influence of

medications, if you are tired or in pain.

C) NEVER use this product if you have back problems or physical problems.

D) NEVER use this baby carrier as a safety car seat/holder.

3. WARNING! Your balance may be affected by your movements or the movements of your

child while the product is used.

4. WARNING! Avoid the closeness of heat sources – open fires, stoves, heaters, during usage

of the carrier.

5. Be careful not to spill hot drinks while using the product.

C. GUIDELINES FOR ENSURING THE SAFETY OF THE CHILD 

DURING THE USE OF THIS MODEL BABY CARRIER

1. The baby carrier is intended for use by adults only and while walking. Before each use

inspect whether all buckles, fasteners and regulators are correctly placed, fixed and secured.

2. Always check whether the nose and mouth of the child are unobstructed and not covered

by the baby carrier or part of the clothes in order to ensure easy breathing that is not impaired.

3. The child should face you until it is able to hold its head upright independently.

4. When you put the baby carrier on, keep the child close to you until all buckles and fasteners

are fixed in place and the harnesses fit tightly against your body. You should be in a seated

position when you put the baby carrier on or remove it.

5. Make sure the body of the child and its skin are away from buckles and fasteners to avoid

pinching and injuring your child.

6. Inspect the product regularly to make sure that the child is not too hot; that the

harnesses/belts fit tightly, but are not too tight and that the baby is secured in the baby carrier.

D. USEFUL TIPS

1. In order to avoid the pressure on your shoulders and back, place the harnesses on the shoulders in
such a way as to distribute the weight of the child evenly.
2. In order to breastfeed your child peacefully and undisturbed, sit on a comfortable chair, loosen the
harnesses of the baby carrier by simultaneously holding the baby and the baby carrier. After you finish
with breastfeeding of the child, fasten the harnesses before getting up.
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V. ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО С ЛИЦЕ ПО ПОСОКА НА 

ДВИЖЕНИЕТО

Стъпка 1: Поставете седалката на кръста и обвийте колана около кръста си. 
Стъпка 2: Поемете дълбоко въздух и закопчайте лентата за велкро на колана на 
талията. Коланът трябва да е толкова здрав възможно, без да причинява дискомфорт 
или болка. 
Стъпка 3: Уверете се, че велкро лентата е здраво закрепена. Това е много важно за 
безопасността на вашето дете. 
Стъпка 4: Закопчайте ключалката на колана на талията. 
Стъпка 5: Затегнете колана за настройка. 
Стъпка 6: Завъртете седалката така, че да седи в предната част на бедрената кост. 
Стъпка 7: Поставете седалката на бедрото от лявата или дясната страна, отпред 
нагоре корема си - най-удобно за вас. 
Стъпка 8: Поставете детето на седалката, трябва да седи в средата на седалката и 
краката му трябва да лежат от двете му страни. Подкрепете детето поне с една ръка.

VI. УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА OT 6+ МЕСЕЦА

Стъпка 1: Поставете кенгуруто върху равна повърхност. 
Поставете бебето в него и прикрепете коланчетата и 
катарамите.

Стъпка 2: Накарайте втория човек да държи бебето на 
гърба си. Прекарайте раменете колани през главата си, 
прекоси зад гърба си и закопчайте катарамите от двете 
страни на кенгуруто. В същото време закрепете 
катарамите в удобна за вас позиция.

Стъпка 3: Регулирайте коланите за да се чувствате 
комфортно и вие и бебето.

VII. ИЗВАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ КЕНГУРУТО

За да извадите детето от кенгуруто повторете наобратно всички действия описани в точки IV и V.

INTRODUCTION

Please, read carefully the manual before using the baby carrier, in order to provide the correct use

of the product. Keep the instruction book for future reference as It contains important information.

We recommend that you follow the right steps for putting the product on, for ensuring its safe use.

The baby carrier is tested and complies with the requirements of European standard EN13209-

2:2015

EN

I. RECOMMENDATIONS AND WARNINGS FOR SAFE USE OF THE PRODUCT

WARNING!

- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.

- Take care when bending or leaning forward or sideways.

- This carrier is not suitable for use during sporting activities.

А. WARNING – FALLING HAZARD:

1. Small children may fall through the leg opening that is why you must adjust the openings in such a way

that the legs are securely wrapped without causing discomfort to your child.

2. Try to avoid falling or slipping of the child to avoid serious injury to the child. The safety of the child

depends entirely on you. The correct use of the baby carrier may not be ensured, unless you follow the

instructions, recommendations and warnings for the safe use of the baby carrier described in this manual.

3. Use the baby carrier for carrying of children weighting from 3,6 to 15 kg.

4. DO NOT PUT ON OR USE THE BABY CARRIER BEFORE READING AND UNDERSTANDING

THESE INSTRUCTIONS.

5. IMPORTANT! Keep for future reference.

6. For low birth weight babies and children with medical conditions, seek advice from a health

professional before using the product.
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