
BELANGRIJK: BEWAAR  DEZE  HANDLEIDING GOED VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Model:Derk Plus 

Handleiding

Blij'r multifunctionele wipstoel

Fabrikant/importeur: 
Cis-Trading B.V.

Adres: Aalsvoort 2, 7241 MA, Lochem, Nederland 
Tel: +31(0)851306823
Web: www.cis-trading.nl
kvk: 74054147
BTW Nr: NL8597.57.481B01



Voorwoord

Dit product voldoet aan de standaard veiligheidseisen EN -16232, EN71, -2 EN71-3 en ROHS.

WAARSCHUWING

1) Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

2) Plaats nooit een baby zwaarder dan 20 kilo in de wipstoel!

3) Gebruikaltijd de veiligheidsgordels

4) Gebruik deze wipstoel niet als de baby zonder hulp
rechtop kan zitten.

5) Laat uw kindje nooit alleen zonder toezicht

6) Gevaarlijke situaties: Door de beweging van uw baby kan
de wipstoel verschuiven. Plaats de wipstoel daarom nooit
bovenop een tafel, stoel, trap of iets anders hoogs.

7) Gebruikde stoelaltijd op een vlakke ondergrond.

8) Deze wipstoel is niet geschikt om lang in te slapen.
Deze wipstoel is géén vervanging voor wieg of bed. Als
uw baby slaapt, leg hem dan in een bedje ofwieg.

9) Gebruik alleen accessoires of onderdelen die bij deze
wipstoel horen

10) Gebruik de speelboog niet als handvat

11) Verplaats de wipstoel niet als de baby er inzit

12) Gebruik de wipstoel niet als er een onderdeel kapot of
vermist is.

13) Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik

14) Aanbevolenleeftijd: 0 - 24 maanden

15) Verwijder de batterijen na gebruik
16) Het is niet geadviseerd om batterij en voeding/oplader

tegelijkertijd gebruiken.
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PRODUCT SPECIFICATIE

Product Naam 

Model      

Input Voltage 

OutputVoltage 

Leeftijd 

Certificaat 

Waarschuwing

Baby Wipstoel 

Derk

100-240V/50/60HZ 0.3A

5-V l000 mA

0-24 maanden

EN 16232, EN71-1 EN71-2 EN71-3,RoHs
Gebruik alleen originele oplader die bij de

wipstoel hoort

1)Niet opladen met niet-oplaadbare lithium batterijen.

2) Gebruik alleen bij toezicht vanvolwassenen.

3)Verwijder de batterijen als ude adapter gebruikt.

4) Gebruik geen batterijen van verschillende type of merk.

5) De batterijen moeten in de juiste polariteit worden geplaatst.

6) Lege batterijen moet uit het product worden verwijderd.

7) Geen kortsluiting van+ en - polen

8)Verboden om een andere adapter te gebruiken, dan degene die is
meegeleverd 100-240V /5 Volt 50/60HZ0.3A

9) Houd de adapter bij het gebruik uit de buurt van uw kind

Controleer regelmatig de adapter en accessoires

Als u schade aan de onderdelen opmerkt, stop dan met gebruik.

10)Het is niet geadviseerd om batterij en voeding/oplader
tegelijkertijd gebruiken.
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Aan - / Uit

Tijd instellen

USB en Bluetooth
muziek

Volume+

Volume-

Afspelen/pauze

Vorige liedje

Volgende liedje

Slaap mode

Stop

5 schommel standen

Vijf swaai mode

Tijd instellen(3 modes)

Power on/off

Volume(Loop)&
Muziek On/Off

Batterij installatie
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Canopy

Accessories: Manual x1,Adaptor x1, 
DC line x1,Remote control x1

1.Aan-/uitknop: druk eenmaal op de knop en zie het 
indicatielampje brandt, betekent ingeschakeld. Druk een 
tweede keer op de knop en het indicatielampje is uit om de 
stroom uit te schakelen.

2.Vijf schommel functies, en de swing hoeken zijn 
respectievelijk: 10/16/20/15/30 graden. Als u niet op de 
knop van het swing program of de knop van de timer drukt, 
blijft het indicatielampje knipperen.

3.Timer: druk voor de eerste keer op de knop van de timer 
om 8 minuten -schommelen in te stellen, druk de tweede 
keer om 15 minuten -schommelen in te stellen en druk de 
derde keer om 30 minuten-schommelen in te stellen.

4.Dit product heeft geen USB poort

5.Muziek/Volume: druk een keer op de knop, de muziek 
begint te spelen. Druk de knop tweede keer in om het 
volgende nummer af te spelen. Druk VOL-/+ in om het 
juiste volume voor de baby te kiezen. Druk de knop langer 
in en sluit de muziek af. 

6.De Bluetooth functie: open de bluetooth van uw telefoon 
en zoek naar BT-Baby binnen 10 meter van stoel. Als u de 
toon hoort, betekent dit dat u verbinding heeft en kunt u nu 
muziek afspelen. U kunt het volume ook op uw telefoon 
aanpassen.

7.Dit product kan worden opgeladen door adapter/power 
bank/ 4 stuks batterijen. 
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Trek de metalen lip uit 
en trek de stoel
omhoog
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Bovenste gat en onderste gat, plaats riem eerst 
door het bovenste gat en vervolgens door het 
onderste gat, trek daarna strak. Plaats de baby 
in de stoel en maak de veiligheidsgordels vast.

De pads en speelgoed zijn wasbaar in de machine. Was ze apart in 
koud water tijdens de zachte cyclus. Gebruik geen bleekmiddel. 
Wasdroog apart op lagestaand. Het frame en de speeltjes kunnen 
worden afgeveegd met een vochtigedoek met milde 
reinigingsoplossing.
Dompel dit product niet onder in water.

Zet het frame in de basis optie 1 schommel + speelgoedbalk, 2 
schommel + kap

Plaats de voedingsadapter 
plug in de DC-aansluiting 
van de stoel. Plaats de 
adapter in een 100-240V 
50/60Hz-, 3A AC-
stopcontact.
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Product details

Product: BABY elektrische wipstoel
Model: Derk Plus

verklaring toepasselijke normen

Wij, CIS Trading B.V., hierbij verklaren we 
onder eigen verantwoordelijkheid dat het 
product waarnaar hierboven wordt verwezen, 
voldoet aan de volgende richtlijnen:

EN16232, EN71, -2 EN71-3 en ROHS

Vertegenwoordiger
CIS Trading B.V.
Aalsvoort 2, 7241 MA, Lochem
Nederland
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