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Specifications

Input

DC5V=0.5-1.0A

Power

1W (max)

Battery capacity

Polymer battery 800mAh

Battery charging cycle: 

500 

Operation time

50h

Charging time

1h

Product weight

100g

Product color

White

Product size

80 x 80 x 33 mm
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LED 
breahting 

light

30 minutes
time indicator

60 minutes
time indicator

15 minutes
time indicator
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See next page for explanation.

Light indicators



Power / Play / pause button
Timer button
LED breathing light button
Previous sound button / Volume -
Next sound button  / Volume +

This machine has 9 sounds:

white noise
sea waves
crickets sound
rain sound
forest birds sound
streams sound
3 lullaby songs

Buttons

1.
2.
3.
4.
5.

This product has 5 buttons: 

Sounds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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When the machine is power off, you can turn the bre-
athing light on/off by pressing this button. When you 
do not turn it off manually, it will be off automatically 
after 1 hour. 

When the machine is power on you can turn on 
the light and then press the timer button to choose 
15/30/60 minutes mode and the light will be off au-
tomatically when it plays for 15/30/60 minutes. In ad-
dition, you can also turn off the light manually anytime 
you want.

Press and hold the power button for 0.5 seconds then it 
will start to work and play a piece of sound, press and 
hold the button for several seconds then it will pause. 
Sound can be circularly played and the music can be 
switched by pressing and holding the previous/next but-
ton for several seconds. You can also press and hold the 
button for volume up and down.

LED breathing light button

1.

2.

Power button
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Memory function

Just press ‘’time’’ button to confirm the playtime. It’s very 
simple to operate. When you press this, the sound will play 
for 15 minutes. 

If you press the button again, the other LED lights up green 
and the sound will play for 30 minutes. When you press 
the button for the third time, another LED lights up blue 
and the playing will last 60 minutes. 

Timer Options

The Milky sound machine will remember the last sound, ti-
mer as well as the volume and automatically restore your 
previous volume, and timer next time. It’s a good compa-
nion, whether you are sleeping, taking a nap, during re-
laxation or meditation and concentrating while studying 
or working.
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The blue breathing light will automatically turn off for 1 
hour after it is turned on without timing.

After the host is turned on, it will automatically shut 
down after 12 hours of work by default under irregular 
conditions.

Energy saving mode

1.

2.

For safety, do not turn on the machine when it’s being 
charged.

Notes

When USB is inserted, the first red light flashed the power 
is below 30%, and the other two lights are off. When the 
charge is charged between 30% and 60%, the first red 
light will turn solid and no longer blink, and the second 
green light will flash. 

When the battery is charged to between 60% the first red 
light will turn solid and no longer blink, and the third blue 
light will flash. When the power reaches 100%, all three 
lights are on, which proves that the battery is fully char-
ged. Please remove the USB charging cable when the 
machine is fully charged.

Charging Status
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LED-adem-
halingslicht

30 minuten
timer indicator

60 minuten
timer indicator

15 minuten
timer indicator
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Zie volgende pagina voor extra toelichting.

Licht indicatoren



Aan- en uitknop / Afspeel- en pauzeknop
Timer knop
LED-ademhalingsknop
Vorige geluidsknop / Volume -
Volgende geluidsknop / Volume +

Dit apparaat heeft 9 geluiden:

witte ruis
zeegolven
krekelgeluid
regengeluid
bosvogelgeluid
beek geluid
3 slaapliedjes

Knoppen

1.
2.
3.
4.
5.

Dit product heeft 5 knoppen: 

Geluiden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u het 
ademlicht aan/uit zetten door op deze knop te druk-
ken. Als u het niet handmatig uitschakelt, wordt het na 
1 uur automatisch uitgeschakeld.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u het licht 
aanzetten en vervolgens op de timerknop drukken 
om de 15/30/60 minuten-modus te kiezen en het licht 
gaat automatisch uit wanneer het 15/30/60 minu-
ten af heeft gespeeld. Daarnaast kunt u het licht ook 
handmatig uitschakelen wanneer u maar wilt.

Houd de aan/uit-knop 0,5 seconden ingedrukt, dan be-
gint het te werken en een stukje geluid af te spelen, houd 
de knop enkele seconden ingedrukt en dan pauzeert het. 
Het geluid kan circulair worden afgespeeld en de muziek 
kan worden omgeschakeld door de vorige/volgende 
knop enkele seconden ingedrukt te houden. U kunt ook 
de knop ingedrukt houden om het volume hoger en lager 
te zetten.

LED-ademhalingslichtknop
1.

2.

Aan/uit-knop
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Geheugenfunctie

Druk gewoon op de ‘’tijd’’-knop om de afspeeltijd te be-
vestigen. Het is heel eenvoudig te bedienen. Als u hierop 
drukt, wordt het geluid gedurende 15 minuten afgespeeld. 

Als je nogmaals op de knop drukt, gaat de andere LED 
groen branden en speelt het geluid 30 minuten. Als je 
voor de derde keer op de knop drukt, gaat er weer een 
LED blauw branden en duurt het afspelen 60 minuten.

Timer opties

De Milky slaaptrainer onthoudt het laatste geluid, de timer 
en het volume en herstelt automatisch uw vorige volume 
en de volgende keer de timer. Het is een goede vriend, of 
je nu slaapt, een dutje doet, tijdens ontspanning of medi-
tatie en je concentreert tijdens het studeren of werken.
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Het blauwe ademlicht gaat automatisch uit geduren-
de 1 uur nadat het zonder timing is ingeschakeld.

Als de Milky wordt aangezet zonder een timer te kie-
zen, blijft deze de hele nacht aanstaan (12 uur lang). 

Energiebesparingsmodus

1.

2.

Zet het apparaat om veiligheidsredenen niet aan 
wanneer deze wordt opgeladen.

Opmerking

wanneer de USB is aangesloten, knippert het eerste rode 
lampje, de stroom is minder dan 30% en de andere twee 
lampjes zijn uit. Wanneer de lading tussen 30% en 60% is 
opgeladen, gaat het eerste rode lampje branden en knip-
pert het niet meer, het tweede groene lampje knippert dan. 

Wanneer de batterij tussen 60% - 100% is opgeladen, 
gaat het eerste rode lampje ononderbroken branden en 
knippert het niet meer, het derde blauwe lampje begint 
dan met knipperen. Wanneer de Milky 100% heeft bereikt, 
branden alle drie de lampjes, wat aantoont dat de batte-
rij volledig is opgeladen. Verwijder de USB-oplaadkabel 
wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Oplaadstatus

13



MADE IN CHINA


