
BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. 

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN GEBRUIK. 

VOLDOET AAN BS EN 1130:2019 ; EN 1466:2014/AC: 2015 

MULTIFUNCTIONELE BABY BEDJE 

Item No.SG118 
 
 
 

 
Fabrikant:Kunshan Lucky Child Product Co.,LTD  

Adres:No.78 Yangjia Road Lujia Town,KunShan, 

Jiangsu,China 

http://www.maribel.com.cn 
Lees voor de veiligheid van uw kind deze instructies voordat u het product gebruikt.

http://www.maribel.com.cn/
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ONDERDELEN LIJST 
 

 

A. Rechter frame 
module 

B. Linker frame 
module 

C. Houder 

D. Onderste frame 
(kruisbuizen) 

E. Wieg 

F. Voedingsadapter 

 
 

Afstandsbediening functies 
 
 

 
Aan/uit 

 

 

 
5 snelheid 

 

 
 
 

3 timer 
 

12 liedjes

 
Bewegingsknop 

 

（Batterij CR2025 3V） 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 standaard liedjes 

 

 
 

 

volume - volume + 
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MONTAGE 
 

1. Open de linker en rechter framemodule, zoals weergegeven in de afbeelding, totdat u een 
"klik"-geluid hoort dat aangeeft dat de module op zijn plaats uit elkaar is getrokken. 

 
 

 
Adapteraansluiting 

 
 
 
 
 
 

left 
 
 
 
 

 
2. Monteer de kruisbuizen van het onderste frame zoals weergegeven in onderstaande 
afbeelding, (let op dat de rechter en linker framemodules naar binnen zijn gericht, zoals in 
onderstaande afbeelding) totdat het "klik"-geluid aangeeft dat het op zijn plaats is 
geïnstalleerd. 

 

right 
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3. Lijn de buisopeningen op de houdermodule uit zoals weergegeven in de afbeelding en 
plaats ze overeenkomstig in de ophangbuizen op de linker en rechter framemodule. Wanneer 
u een "klik"-geluid hoort, betekent dit dat het op zijn plaats is geïnstalleerd. 

 

 
 

4. Vouw de wiegmand open, open de rits van de stoffen bekleding van de mand, verwijder 
de binnenbekleding van de wiegmand, duw de metalen draadclip aan twee kanten in de 
plastic houder. Installeer vervolgens de binnenste stoffen voering en rits de rits dicht. Vouw 
de luifel open. 
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5. Zet de wiegmand op het frame. Lijn de twee zijden uit en steek ze in de plastic huls op de 
steunbasis van de wieg. Wanneer u een "klik"-geluid hoort, betekent dit dat het op zijn plaats is 
geïnstalleerd. 
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FUNCTIES 

1. De kap van de wieg is opvouwbaar. Druk aan twee kanten tegelijkertijd op de binnen 
knoppen ① om naar achteren te trekken om de kap op te vouwen.  

 

                                   
 

 
2. Kan als babyreiswieg worden gebruikt. Druk tegelijkertijd op de plastic knoppen ② aan elke 
kant om de mand naar boven te ontgrendelen, dan is het een babyreiswieg. 
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Batterijmontage - Batterijformaat: 1.5V 4*AA/LR6 (niet inbegrepen) 
Installeer de batterijen als u deze schommel uit de buurt van een stopcontact wilt gebruiken. We 
raden aan om Alkaline batterijen te gebruiken voor een langere levensduur van de batterij. 

 
        4X 1.5V SIZE AA/LR6 

 

 

 

 

 

* Draai de schroef in het klepje van het batterijcompartiment los met een schroevendraaier 

(niet meegeleverd) en verwijder het klepje van het batterijcompartiment. 

* Plaats vier AA(LR6) Alkaline batterijen in het batterijcompartiment. 

* Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug en draai de schroeven vast. 

Opmerking: als de batterij bijna leeg is, kan de beweging van het product vertragen, het 

geluid en de lichten zwak worden of het product helemaal uitschakelen. Mocht dit gebeuren, 

gebruik dan de AC-adapter als stroombron of vervang de batterijen. Vervang de batterijen 

door vier Alkaline AA (LR6) batterijen. 

* Als dit product onregelmatig begint te werken, moet u mogelijk de elektronica resetten. Schakel 

de stroom uit en vervolgens weer in. 

  

AA / LR 6 + 

 
AA / LR 6 

 
AA / LR 6 + 

 
AA / LR 6 
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Instructies voor de swing bedieningsplaat 
 

Digitale display 

 
 
 
 
 

3 Timers Power aan/uit 
 
 

 
 

 

Aan/uit: druk op de knop, de houder wordt aangesloten op de voeding en het aan/uit-lampje 

gaat branden.  

 

Muziekknop: 12 melodieën. Druk de eerste keer, de muziek gaat aan met een laag volume. 

Druk twee keer, zelfde muziek met medium volume. Druk drie keer, zelfde muziek met hoog 

volume. Druk vier keer, muziek uitschakelen. Druk vijf keer, volgende muziek met laag volume 

en herhaal. 

 

Snelheidsknop: 5 snelheden, elke snelheid heeft een snelheidslampje. Druk op de knop om te 

starten vanaf de 1e snelheid, druk nogmaals voor de 2e snelheid. (Druk nogmaals op wanneer 

de zwaai in de vijfde snelheid is, het stopt dan met zwaaien.) 

 

Timerknop: 3 timers, 15 minuten, 30 minuten en 60 minuten. Kies een timer, de wieg stopt 

automatisch om stroom te besparen. Druk op de knop om naar de volgende timer te gaan, elke 

timer heeft een timerlampje.  

 

Digitaal display: druk op de snelheidsknop met 5 snelheden, druk op de timerknop met drie 

timers.

5 Snelheden Muziek 
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   Onderhouds suggestie  

• De matrashoes en de stoffen voering zijn afneembaar en wasbaar.  

• Demontage en montage van dit product kan alleen door volwassenen worden uitgevoerd. 
Zorg ervoor dat u dit product niet beschadigt tijdens demontage en montage. 

• Als er schade is aan de onderdelen van dit product, gebruik dit product dan niet meer en 
plaats dit product uit de buurt van kinderen. 

• Gebruik bij het wassen van de matrashoes en de stoffen voering geen oplosbare en 
bijtende artikelen. 

• Opmerking: de foto is alleen ter referentie. Raadpleeg het echte object: 

 

 

• Gebruik dit product NIET zonder eerst de gebruiksaanwijzing te lezen.  

• Het plaatsen van extra items in het product kan verstikking veroorzaken.  

• NIET gebruiken als een onderdeel is gebroken, gescheurd of ontbreekt. Neem indien nodig contact 

op met Lucy Child voor vervangende onderdelen en instructiemateriaal.  

• GEEN onderdelen vervangen. Gebruik alleen vervangende onderdelen die door de fabrikant zijn 

geleverd of bevestigd.  

• Gebruik geen accessoires die niet bij het product zijn inbegrepen.  

• Zorg ervoor dat alle accessoires van dit product tijdens het transport niet worden beschadigd voordat 

u het monteert. Als accessoires beschadigd zijn, houd deze dan uit de buurt van kinderen en zorg 

voor een correct gebruik van het product.  

• Houd dit product uit de buurt van vuur en warmtebronnen, inclusief elektrische apparaten voor 

verwarming, gashaarden, enzovoort. 

• Controleer zorgvuldig of het product volledig is bevestigd en zorg ervoor dat alle armaturen correct 

zijn geïnstalleerd voordat u dit product gebruikt.  

• Dit product is geschikt voor een kind dat niet zelfstandig kan zitten; stop onmiddellijk met het gebruik 

van het product wanneer het kind kan zitten of het product kan duwen.  

• De afstand tussen het matras en het bovenste deel van het bed mag niet minder dan 20 CM zijn, en 

er kan slechts één matras in dit product worden gebruikt.  

• Zorg ervoor dat het nieuwe matras bij dit product past als u een apart matras moet kopen.  

• Gebruik een matras met een geschikte dikte volgens de interne markering in dit product. Plaats geen 

voorwerpen in het bed die de inwendige diepte kunnen verminderen.  

• Plaats het product niet dicht bij een ander product dat verstikkingsgevaar kan opleveren, bijv. 

touwtjes, gordijn-/gordijnkoorden, enz. 

• Als u dit product gebruikt, stel het product dan niet af en verander de positie van het product niet. 

• Alleen gebruiken op een stevige ondergrond die horizontaal, vlak en droog is. 

• Het is niet toegestaan dat meer dan één kind dit product tegelijkertijd gebruikt. 

• Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de reiswieg en standaard spelen.  

• Laat geen flexibele draaggrepen in de reiswieg achter. 

 

LEES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE VOLGENDE AANWIJZINGEN & WAARSCHUWINGEN 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE  

EN TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS 
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UITSLUITEND DOOR EEN (1) KIND TE GEBRUIKEN MAXIMAAL GEWICHT 9 KG.  

 

 

KIND KAN STIKKEN: 
In openingen tussen een matras die te klein of te dik is en de productzijde.  
Voeg nooit een matras, kussen, dekbed of opvulling toe. Gebruik alleen het matras van de 
fabrikant. Gebruik nooit een watermatras bij dit product. 

 

ATTENTIE 
• Alleen installatie door een volwassene is toegestaan. 

• De wieg moet op een horizontale vloer worden geplaatst.  

• Jonge kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van de wieg spelen.  

• De wieg moet in de vaste positie worden vergrendeld als een kind er zonder toezicht in zit.  

• Gebruik de wieg nooit als een onderdeel kapot is of ontbreekt.  

• Wanneer een kind kan zitten of zichzelf kan optrekken, mag het wiegje voor dit kind niet 
meer gebruikt worden.  

• Alle montagefittingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en er moet worden gezorgd 
dat er geen schroeven los zitten, omdat dit een kind of zijn/haar kleding kan opsluiten (bijv. 
touwtjes, kettingen, linten voor fopspenen, enz.), welke gevaar voor verwurging zou 
opleveren. 

• Gebruik de wieg nooit zonder frame.  

• De dikte van het gekozen matras moet zodanig zijn dat de inwendige verticale hoogte 
(oppervlak van de bovenkant van het matras tot de bovenrand van de bedzijden) in de 
hoogste stand van de bedbodem minimaal 200 mm bedraagt.  

• Zich bewust zijn van het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen, zoals 
elektrische haardvuren, gashaarden, etc. in de nabije omgeving van de wieg.  

• Niet gebruiken wanneer het kind kan zitten of zichzelf kan optrekken.  

• Niet op het bed springen.  

• De identificatie van specifieke reiswiegjes die geschikt zijn voor gebruik met de standaard. 

• De handgrepen en de onderkant van de reiswieg moeten regelmatig worden gecontroleerd 
op tekenen van beschadiging en slijtage. 

• Er moet worden gecontroleerd of de standaard de juiste maat heeft voor de basis 
van de reiswieg. 

• Alvorens te dragen of op te tillen, zorg ervoor dat de handgreep zich in de juiste 
gebruikspositie bevindt. 

• Het hoofd van het kind in de reiswieg mag nooit lager zijn dan het lichaam van het kind. 

• Wanneer de standaard niet in gebruik is, moet deze buiten het bereik van kinderen worden 
bewaard. 

• De geschikte maat van de standaard voor de reiswieg is L70 × B65 × H66. 

• De geschikte maat van de reiswieg voor de standaard is L83 × B41 × H26. 

• De reiswieg moet samen met de standaard worden gebruikt. 

 
ZORG 

• Demontage en montage van dit product kan alleen door volwassenen worden uitgevoerd. 

• Beschadig het product niet tijdens het demonteren en monteren.  

• Als het product beschadigd is, gebruik het dan niet en houd het product uit de buurt van 
kinderen. 

• Gebruik bij het wassen van de matrashoes en de stoffen voering geen opgeloste en 
bijtende voorwerpen. 


