
 

Handleiding NL 
Slaaptrainer kinderen 

 

 
 
 



 

Slaaptrainer knoppen 

 

 
 

 



 

Slaaptrainer functies 

 
Functies 

1. Klok, slaaptrainer, wekker, nachtlamp, muziek, dutjes instelling, snooze  
2. Digitale klok met 4 cijfers: uren, minuten 
3. 12/24 uurs formaat (standaard staat deze op 12 uurs) 
4. 5 verschillende alarm tonen met 3 volume niveaus 
5. 5 verschillende kleuren nachtlampjes 
6. LCD helderheid instelbaar op 4 niveaus 
7. 8 dutjes tijden (van 10 minuten tot 3 uur) 



 

8. 11 knoppen: set, time, alarm, sleep/wake, sound, light, NAP, +, -, Snooze, 
Lock 

9. Kinderbeveiliging 
10.  Back-up batterij (CR2032). Alleen voor het onthouden van de 

instellingen. De wekker zelf moet aangesloten zijn op netstroom. 
11.  De snooze functie stelt het alarm met 10 minuten uit 
12.  Temperatuur weergave in graden Celsius of Fahrenheit. 
13.  De oogjes knipper drie keer per minuut. 

 

Hoe werkt de slaaptrainer? 
Verwijder het beschermlipje bij de batterij voordat je de wekker aanzet. 

Knop LOCK (kinderbeveiliging) 

 Te gebruiken in elke modus, druk kort op de Lock knop om alle functies 
te vergrendelen. 

 Druk lang op de LOCK knop om alle functies te ontgrendelen. 

Knop SET (instellingen) 

1. Zodra de slaaptrainer aanstaat, klik op de knop SET om de instellingen 
aan te passen.  

2. LCD scherm vertoont de tekst SET. 
3. Klik daarna op de knop van de functie die je wil aanpassen.  

Ter illustratie. Wil je de tijd aanpassen? Klik dan op SET en vervolgens op 
TIME. Klik op Up and Down om de uren in te stellen. Klik weer op TIME 
om de minuten in te stellen. Klaar klik dan op SET om te bevestigen. Op 
deze manier kun je alle Alarm, Sound, Light en NAP instellen.  

Helderheid scherm instellen 

 Klik in de gewone stand op Time en selecteer de helderheid door erop te 
klikken. Dus niet eerst op SET drukken. 

Tijd instellen 

1. Klik op SET en vervolgens op TIME. De uren gaan knipperen. 
2. Klik op + en - om de uren in te stellen.  



 

3. Klik weer op TIME om de minuten in te stellen. De minuten gaan 
knipperen. 

4. Klik op + en - om de minuten in te stellen.  
5. Klik voor de derde keer op TIME.  
6. Klik op + en - om formaat tijd 12 uur of 24 uur te selecteren. 
7. Klik dan op SET om te bevestigen.  

Alarm activeren 

 Klik in de gewone stand op ALARM om deze te activeren. Het alarm icoon 
verschijnt in het venster. Klik nogmaals als je het alarm wil deactiveren. 
Het icoon verdwijnt dan weer. 

 Klik in de gewone stand lang op ALARM om het 12/24 uur formaat aan te 
passen.  

Alarm instellen 

1. Klik op SET en vervolgens op ALARM. De uren gaan knipperen. 
2. Klik op + en - om de uren in te stellen.  
3. Klik weer op ALARM om de minuten in te stellen. De minuten gaan 

knipperen. 
4. Klik op + en - om de minuten in te stellen.  
5. Klik voor de derde keer op ALARM. De cijfers gaan knipperen. 
6. Klik op + en – om de alarm ringtoon te kiezen. 
7. Klik als laatste op SET om te bevestigen.  

Slaaptrainer aanzetten 

 Druk kort op SLAPE/WAKE om de slaaptrainer aan- of juist uit te 
schakelen. Als de slaaptrainer aan staat zie je een zon/maan in het 
schermpjes. Staat de slaaptrainer uit dan zie je deze niet.  

 Druk lang op SLAPE/WAKE om te switchen tussen ℉ / ℃. 

Slaaptrainer gebruiken 

1. Klik op SET. Klik daarna op SLAAP/WAKE om de slaaptijd en opstaan tijd 
in te stellen.  

2. Stel eerst de slaaptijd in uren in met + / - klik dan op SLAPE/WAKE. 
3. De minuten gaan knipperen stel ze ook weer in met in met + / - klik dan 

op SLAPE/WAKE. 
4. Stel op dezelfde manier de opstaan tijd in. 



 

5. Klik als laatste op SET. De instellingen zijn opgeslagen. Voortaan hoef je 
alleen nog op SLAPE/WAKE te drukken om de slaaptrainer te activeren. 

Hoe werkt de slaaptrainer? 

1. 30 minuten voor de ingestelde slaaptijd wordt het licht blauw. 
2. Zodra het tijd is om te gaan slapen sluiten de ogen en verschijnt het 

maan icoon. Het LCD scherm zal na en tijdje dimmen. 
3. 30 minuten voordat de ingestelde tijd om op te staan ingaat wordt het 

licht geel.  
4. Wanneer het tijd is om op te staan gaan de ogen open, het zon icoon 

verschijnt en het licht wordt groen. Dit groene licht blijft 1 uur branden. 
Het LCD scherm gaat terug naar de laatst ingestelde helderheid. 

Tip 1! Vergeet niet om de slaaptrainer aan te zetten met SLAPE/WAKE. Nadat je 
de juiste slaap/opstaan tijd hebt ingesteld. Je kan zien of deze aanstaat doordat 
er dan een zon/maan icoontje in beeld komt.  

Tip 2! De slaaptrainer en het alarm werken apart, je kan ze tegelijk gebruiken of 
apart. 

Geluid instellen 

1. Klik in de gewone stand op SOUND om de muziek aan- of juist uit te 
zetten.  

2. Klik op SET. Klik op SOUND en selecteer met + / - het gewenste muziekje.  
3. Klik nogmaals op SOUND en selecteer de tijd. 
4. Klik op SET om te bevestigen. 

Middagdutje instellen 

1. Klik in de gewone stand op NAP om de middagdutjes functie aan- of juist 
uit te schakelen. 

2. Klik op SET. Klik op NAP en selecteer met + / - de gewenste slaaptijd (10 
min, 30 min, 45 min, 1 uur, 1.5 uur, 2 uur, 2.5 uur of 3 uur) 

3. Klik weer op NAP en gebruik de + / - om het alarm in te stellen. Je kan 
kiezen uit alarm muziek of rood licht zonder muziek. AL betekend ALARM 
SOUND en LI staat voor LICHT. 

4. Klik op SET om te bevestigen. 

 



 

Snooze functie  

1. Wanneer de NAP functie aan staat kun je op de SNOOZE knop drukken 
om te zien hoe lang de slaaptijd nog is. 

2. Wanneer de NAP functie uit staat kun je lang op de SNOOZE knop 
drukken om te zien hoe laat het alarm staat.  

3. Wanneer het alarm afgaat (bij ALARM, SLAPE/WAKE en NAP), kun je op 
de SNOOZE knop drukken. De oogjes knipperen dan 10 minuten lang. Wil 
je de SNOOZE functie uitschakelen? Druk dan 2 seconden op SNOOZE. 

Nachtlampje instellen 

1. Klik op SET en vervolgens op LIGHT.  
2. Klik op + en - om de timer in te stellen. Je kan het nachtlampje ook op 

ON zetten dan blijft deze de hele tijd branden totdat je weer op LIGHT 
drukt. 

3. Klik als laatste op SET om te bevestigen.  

Notitie: tijdens het instellen via SET, dien je binnen 30 seconden op een knop te 
drukken anders schakelt de slaaptrainer terug naar de normaal stand. De 
instellingen blijven dan niet behouden.  

Heb je vragen over de slaaptrainer mail ze dan door naar 
klantenservice@ikbenzomooi.nl. We helpen je graag.  

Website: www.ikbenzomooi.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 


