Handleiding NL
Slaaptrainer/ wekker kinderen

Handleiding
Tijd instellen
Belangrijk. Via het instellingen knopje doorloop je het hele menu.
En met de + en – aan de zijkant verander je de instellingen.
1. Druk 2 seconden op de knop instellingen (pootje aan de zijkant)
2. Het jaartal gaat knipperen.
Verander het indien nodig met de + en – aan de zijkant.
3. Klik weer op instellingen. En kies de juiste maand.
4. Klik weer op instellingen. En kies de dag van de maand.
5. Klik weer op instellingen. Kies 12/24 uurs weergave.
6. Klik weer op instellingen. Stel de uren in
7. Klik weer op instellingen. Stel de minuten in.
8. Klik weer op instellingen. Stel in of je een geluid wil horen als je een
instelling veranderd. PROn = aan en PROf = uit.
9. Klik op instellingen. Stel de stemhulp in.
De stem vertelt de tijd als je geluid maakt.
Stemhulp is Engels. Dit kan niet verander worden.
B00 is geen stemhulp
B01 hele dag stemhulp
B02 Alleen stemhulp tussen 6:00-18:00 uur
10.Klik weer op instellingen en verlaat het menu.

Functie 1: Alarm instellen
Belangrijk. Via het klok knopje doorloop je het hele menu. En met de + en – aan
de zijkant verander je de instellingen.
1. Druk lang op de alarmknop (klokje aan de zijkant)
2. Stel indien gewenst Alarm 1 in.
Met de + en – knopjes aan de zijkant.
Zet het alarm hiervoor on ONA1.
3. Klik direct weer op het klokje en stel de tijd in.
4. Klik weer op het klokje en stel de frequentie in.
1-5 Werkdagen
1-6 Ma-Za
1-7 Ma-Zo
5. Stel indien gewenst op dezelfde manier Alarm 2 in. Of zet deze op Off.
6. Klik weer op het klokje. Kies daarna de gewenste ringtone. Keuze uit 6
ringtones.
7. Klik weer op het klokje en stel het volume in van 1 tot 5 in.
8. De instellingen voor het alarm staan nu goed. Klik op het klokje om de
instellingen te verlaten.
9. Wil je het alarm uitzetten als het afgaat? Druk dan op een willekeurige
knop. Maar niet op de knop met het pootje bovenop. Dan gaat de snooze
functie namelijk aan.
Snoozen
Je kan het alarm laten snoozen door bovenop het klokje op het pootje te
drukken zodra deze afgaat. Er komt een Icoontje met ..Z in beeld. Na 5 minuten
gaat het alarm weer af. Je kan in totaal drie keer snoozen. Na 3 minuten
snoozen gaat het alarm uit.
Nb. The snooze knop kan elke 5 seconden worden veranderd. Klik in de snooze
mode op een willekeurige knop om het alarm uit te zetten.
Nachtlampje in de staart als het alarm is ingesteld tussen 12:00-8:00
10 minuten voordat het alarm afgaat gaat het nachtlampje in de staart
langzaam aan. Na 15 minuten is deze het felst. Na 30 minuten schakelt de
nachtlamp in de staart uit.

Functie 2: Slaaptraining instellen
Belangrijk. Via het klok knopje doorloop je het hele menu. En met de + en – aan
de zijkant verander je de instellingen.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Druk lang op de alarmknop (klokje aan de zijkant)
Klik zodra je in de instellingen zit door tot je bij L1 bent.
Zet L1 op L1ON met de + en – knop.
Klik op het klokje. Stel de slaaptijd in. Vanaf deze tijd gaat het
nachtlampje in de staart langzaam uit. Dit is een teken voor je kindje dat
het slaaptijd is.
Druk lang op de alarmknop (klokje aan de zijkant)
Klik zodra je in de instellingen zit door tot je bij L2 bent.
Zet L2 op L2ON met de + en – knop.
Klik op het klokje. Stel de opstaan tijd in. Vanaf deze tijd gaat het
nachtlampje in de staart langzaam aan. Dit is een teken voor je kindje dat
hij/zij uit bed mag.

Slaaptrainer nachtlampje tussen 6:00-17:59 (wakker worden)
Het licht in de staart van de dinosaurus gaat langzaam aan. Deze is op zijn felst
na 15 minuten en gaat uit na 45 minuten.
Slaaptrainer nachtlampje tussen 18:00-05:59 (gaan slapen)
Het licht in de staart van de dinosaurus gaat langzaam uit vanaf de ingestelde
tijd. Na 15 minuten is de meest gedimde stand bereikt. Het licht gaat uit na 45
minuten.
Slaaptrainingstijd bekijken
Druk kort op de alarmknop en bekijk welke alarmen er zijn ingesteld. Je scrollt
door de alarmen door nog een keer op het klokje te klikken.
A1 = Alarm 1
A2 = Alarm 2
L1 = Slaaptrainer tijd 1
L2 = Slaaptrainer tijd 2

Functie 3 Aftelfunctie
Je kan de aftelfunctie op 1-59 minuten zetten. De functie schakelt zich na 3
minuten piepen vanzelf uit.
Aanzetten aftelfunctie
1.
2.
3.
4.
5.

Druk lang op de – knop aan de zijkant.
Je hoort een piep.
Je kan nu met de + en – toetsen de gewenste tijd instellen.
Het aftellen begint na 3 seconden.
Na afloop piept hij 3 minuten. Dit kan je uitzetten door op de – toets te
klikken.
Aftelfunctie eerder uitzetten? Klik op de – toets en hij gaat direct uit.

Functie 4 Nachtlamp
1. Klik op het berenpootje bovenop.
2. LE45 gaat knipperen. Stel de tijd van 1-60 minuten in met + en -.
Klik nogmaals op het pootje om de kleur in te stellen.
3. Het nachtlampje gaat uit na de ingestelde tijd. Stel je niets in dan gaat
deze na 45 minuten uit.
Resetten
Onderaan zit een knopje om de slaaptrainer te resetten. Doe dit met bv. een
paperclip. Na het resetten gaan de cijfers 0-9 en de lichtjes 1 voor 1 aan.
Daarna gaat hij in slaapstand. Je kan de slaaptrainer alleen weer activeren door
deze aan te sluiten op stroom met de USB kabel.
Belangrijk
Het product werkt op DC5V. Gebruik een goede veilige goedgekeurde adapter.
Zet het product niet in brand ivm explosiegevaar.
Dit is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
Gebruik geen water om schoon te maken. Maar een licht vochtige doek.
Het lampje kan niet vervangen worden.
Gebruik het product op een stabiel en gladde ondergrond.

Specificaties:
Type: XR-MM-C2007
Gewicht: 228,5 gram
Afmeting: 88*117,52*115,05mm
Materiaal: ABS + PC + Siliconen
Rated stroom: 1.25 W (52x0.0.24/LED module)
Rated current: 300mA
Rated voltage: DC5V
Standaard: GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 GB/T 22779-2017
Heb je vragen over de slaaptrainer mail ze dan door naar
klantenservice@ikbenzomooi.nl. Ik help je graag.
Website: www.ikbenzomooi.nl

