Handleiding Slaaptrainer – Kat

LOCK:
1.
2.

Met deze knop vergrendel je alle functies van de slaaptrainer.
Houd de knop ingedrukt om weer te ontgrendelen.

SET:
1.

TIME:
1.
2.

Met deze knop kun je alle instellingen wijzigen. Druk eerst op set en daarna op de knop van de functie
die je wilt instellen. Ben je klaar met instellen druk dan weer op set.

Met deze knop kun je de tijd instellen. Druk eerst op SET en dan op TIME, nu kun je de uren, minuten
en 12 of 24 uurs weergave instellen.
Door alleen op TIME te klikken kun je ook de helderheid van het display instellen.

ALARM:
1. Met deze knop kun je het alarm in of uitschakelen.
2. Als je eerst op SET en dan op ALARM drukt kun je de uren, minuten en het alarm geluid instellen.
3. Door de ALARM knop ingedrukt te houden kun je wisselen tussen 12 en 24 uurs weergave.
4. Als het alarm geactiveerd is verschijnt het icoontje op het display.
Let op: het gekozen alarm geluid zal ook klinken bij de ‘’dutje timer’’

SLEEP/WAKE:
1. Met deze knop kun je het slaapmanagement in of uitschakelen. Als deze functie aan staat verschijnt er
een zonnetje of een maantje in het display.
2. Als je eerst op SET en dan op SLEEP/WAKE drukt kun je de ‘’naar bed gaan tijd’’ instellen, een half uur
voor de ingestelde tijd gaat de blauwe lamp schijnen(klaar maken voor bed). Na het half uur sluiten de
ogen van de slaaptrainer, verschijnt het maan icoontje en dimt het licht.
3. Ook kun je de ‘’wakker worden tijd’’ instellen. Een half uur voor tijd gaat de gele lamp schijnen
(wakker worden, maar nog even in bed blijven liggen/spelen). Na het half uur word het licht groen,
openen de ogen van de slaaptrainer en verschijnt het zon icoontje. (nu mag je uit bed)
De groene lamp blijft een uurtje branden.
4. Houd de sleep/wake knop ingedrukt om te wisselen tussen ˚F en ˚C

SOUND:
1. Met deze knop kun je muziek aan of uit zetten.
2. Druk eerst op SET en dan op SOUND om te kiezen uit verschillende muziekjes en hoelang je de muziek
wil spelen.
LIGHT:
1. Met deze knop kun je wisselen tussen de verschillende kleuren nachtlampjes.
2. Druk eerst op SET en dan op LIGHT om te bepalen hoe lang je het lampje wil laten branden.
Let op: het nachtlampje is niet dimbaar.
NAP:
1.
2.

Met deze knop kun je de ‘’dutje timer’’ aan of uit zetten.
Druk eerst op SET en dan op NAP om de tijd voor het dutje in te stellen, en te kiezen voor een alarm
(AL) of een rood licht (LI) aan het einde van het dutje.

+ en - :
1.
2.

Met deze knop kun je het volume verhogen of verlagen (3 niveau’s)
Bij andere instellingen word deze knop gebruikt om de waarde’s te verhogen of verlagen.

SNOOZE:
1. Als de wekker gaat kun je deze knop indrukken om 10 minuten te sluimeren. Houd de knop ingedrukt
om de sluimer functie uit te schakelen
2. Ook kun je deze knop ingedrukt houden om te zien hoe laat de wekker gepland is.
3. Als je de Dutje timer hebt ingeschakeld kun je deze knop ingedrukt houden om te zien hoelang het
dutje nog duurt.
Alle functies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slaaptrainer, wekker voor kinderen, nachtlampje en muziekspeler.
4-bit tijdsweergave in uren en minuten
12/24 uurs optie (standaard 12)
5 verschillende wekker geluiden met 3 geluidsniveau’s
5 verschillende kleuren lamp kleuren
Helder LCD display met 4 helderheidsniveau’s
8 verschillende tijden voor een dutje (10 minuten tot en met 3 uur)
11 verschillende knoppen
Kinder slot
Knoopcelbatterij (alleen voor geheugen)
Batterij indicator
Sluimer functie (10 minuten)
Temperatuur weergave ˚F/˚C (standaard ˚F)
Knippert 3 maal elke 60 seconden

