
HANDLEIDING
LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

SLAAPTRAINER

FUNCTIES VAN DE WEKKER

- Geeft datum, tijd en temperatuur weer.

- Temperatuurveranderingen van Celsius naar Fahrenheit (0°0 - 50°C, 

32°F - 122°F).

- Kan worden ingested op 12-uurs modus of 24-uurs modus.

- Een verscheidenheid aan verschillende geluiden om te gebruiken 

voor je alarm.

- Uitgerust met een snooze-knop.

- Timerinstelling voor maximal 24 uur gebruik.

- Druk op de knop om van de verschillende geluiden te genieten. Elk 

geluid heeft een speelduur van 60 seconden.

- De wekker projecteert veelkleurige sterren op je plafond met muziek.

- Achtergrondverlichtingsfunctie om het scherm in het donker te zien.

SPECIFICATIES
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TIJD MODUS

Wanneer het product voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het 

display 12:00 uur weergeven en zal automatisch worden geprogram-

meerd op 12-uurs modus. De datum is 1 Januari 2010 en de 

temperatuur zal in Celsius zijn. Zowel de wekker als de snooze-knop 

worden uitgeschakeld totdat deze is ingesteld.

TIJD, DATUM, MAAND EN JAAR 

INSTELLEN

1. Druk op de Ok-knop om toegang te krijgen tot de tijdinstellingen en 

het uur zal knipperen. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het 

uur aan te passen en druk vervolgens nogmaals op Ok om toegang te 

krijgen tot de minuten. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om 

de minuten in te stellen.

2. Druk nogmaals op de Ok-knop om toegang te krijgen tot de datum 

(inclusief het jaar, de maand en de datum). Gebruik de knoppen 

omhoog en omlaag om de gewenste datum te bereiken. Ga door met 

ditzelfde proces totdat je de datum volledig hebt ingesteld. Als je klaar 

bent, kan je twee keer op de modustoets drukken of een minuut 

wachten totdat de wekker de instellingenmodus verlaat.

Schakelen tussen 12-uurs modus en 24-uurs modus. Druk op de 

omhoog-knop om de wekker te wijzigen van de 2-uursmodus naar de 

24-uursmodus.

HOE JE DE WEKKER EN SNOOZE-KNOP

IN KAN STELLEN

1. Druk op de Mode-knop om het alarm en de snooze-knop te activeren.

2. Druk eenmaal op de omlaag-knop om het alarm in te schakelen en 

druk nogmaals op de omlaag-knop om de snooze-knop in te schakelen 

(je ziet een Zz linksonder in je scherm verschijnen). Als je alleen het 

alarm wilt, druk je slechts één keer op de omlaag-knop.

3. Druk op de modusknop om de instelling te verlaten.

4. Als je deze functies wilt uitschakelen, druk je op de modusknop en 

druk je eenmaal op de omlaagknop.

HET ALARM INSTELLEN

1. Druk op de modus-knop.

2. Druk op de Set-knop.

3. Gebruik de toetsen omhoog en omlaag om het uur te program-

meren en druk vervolgens op Set en de minuten gaan knipperen op 

het scherm.

4. Druk op de toetsen omhoog en omlaag om de minuten te 

programmeren en druk vervolgens op Set.

5. Gebruik de toetsen omhoog en omlaag om de snooze-knop te 

programmeren (Vb: je zet het nummer op 5 als je je alarm 5 minuten 

wilt uitstellen) Druk vervolgens op Set. In het volgende menu kies je je 

alarmgeluiden (geluiden zijn als volgt: Waterdruppels, Koekoeksvogel, 

Boerderijdieren, Kikker, Golven en Zeemeeuw). Gebruik de knoppen 

omhoog en omlaag om geluiden te bekijken. Zodra je het gewenste 

geluid hebt gevonden, druk je op de Set-knop.

HET ALARM UITSCHAKELEN

De gekleurde lamp gaat 8 seconden voordat het alarm afgaat aan. Het 

alarm gaat af en toont de sterrenhemel aan je plafond. Druk op een 

willekeurige knop om het alarm te stoppen. Als de sluimerfunctie is 

geactiveerd, gaat de wekker af in het door jou geslecteerde 

tijdsinterval. Om de tijdsintervallen te stoppen, druk je gewoon op de 

Set-knop.

 DE TIMERMODUS GEBRUIKEN

1. Druk twee keer op de modus-knop om toegang te krijgen tot de timer. 

2. Druk op de Set-knop en het uur begint te knipperen. Druk op de 

knoppen omhoog en omlaag om het gewenste aantal minuten in te 

stellen.

3. Druk nogmaals op de Set-knop en de minuten beginnen te 

knipperen. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het gewenste 

aantal minuten in te stellen.

4. Druk nog een keer op de Set-knop en de seconden beginnen te 

knipperen. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het gewenste 

aantal seconden in te stellen.

5. Druk eenmaal op de Set-knop om de geselecteerde tijd te bevestigen.

6. Zodra je de bovenstaande stappen heeft voltooid, druk je op de 

omhoog-toets om de timer te starten en de tijd op het scherm zal 

afnemen. Druk op de omlaag-toets als je de timer wilt stoppen. 

7. Als de tijd om is, klinkt er een minuut lang een alarm om aan te 

geven dat de tijd is verstreken. Als je wilt dat de timer stopt met 

klinken, druk je gewoon op de modus-knop.

WISSELEN VAN CELCIUS NAAR 

FAHRENHEIT

Druk in de tijdmodus op de knop omlaag en de Celsius (in de 

rechterbovenhoek) verandert in Fahrenheit.

** Als de temperatuur niet binnen het normale meetbereik valt (0°C - 

50°C, 32°F-122°F), zal de temperatuur LO weergeven als deze lager is dan 

0°C of 32°F en HI als deze hoger is 50°C of 122°F **

Achtergrondverlichting - De achtergrondverlichting gaat 8 seconden 

branden nadat je op een knop hebt gedrukt.

Naar muziek luisteren - Druk op de geluidsknop om toegang te krijgen 

tot de geluiden die kunnen worden afgespeeld. Druk op de knoppen 

omhoog en omlaag om de gewenste muziek te vinden. Het 

sterrenhemeldisplay licht op en speelt je gewenste muziek af. De 

muziek stopt wanneer de vooraf ingestelde tijd om is. Er zijn 6 

muziekkeuzes (Waterdruppels, Koekoeksvogel, Boerderijdieren, Kikker, 

Golven en Zeemeeuw).

DE MUZIEKTIMER INSTELLEN

1. Druk op de tijd-knop om toegang te krijgen tot de muziektimer.

2. De muziektimer kan worden ingesteld op 10/20/30/40/50 of 60 

minuten tijdframes.

3. Druk op Mode om af te sluiten.

BATTERIJ-INFORMATIE

3 AAA-batterijen zijn nodig om de wekker van stroom te voorzien. 

Vervang de batterij wanneer je merkt dat het geluid en/of het licht 

minder wordt. Verwijder het batterijklepje, vervang de batterijin en 

plaats het klepje terug.

BATTERIJEN - De batterijen zijn gemakkelijk te installeren zonder een 

schroevendraaier te gebruiken. Hij is draadloos dus eenvoudig te 

gebruiken zonder kabelproblemen.

ATTENTIE: Batterijen niet inbegrepen.

WERKT MET 

AAA BATTERIJEN
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