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Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt søvntræneren fra Krontaler.  
Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og 

sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at 
overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud  
for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger,  

som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.  
Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret.  

Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

VÆKKEUR TIL BØRN  
SØVNTRÆNER

Model:
1015-2021

IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamborg

Tyskland

50000119

www.wachsmuth-krogmann.com
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Oversigt / udstyrsdele
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1

1 Søvntræner

2 Højttaler

3 USB-ladekabel

4 Slumre-taste

5 Powerbank udgang USB

6 Mikro-USB-ladestik

7 Taste „ADD“

8 Taste „ALARM“

9 Taste „SET“

10 TASTE „SLEEP/WAKE“

11 Taste „NAP“

12 Taste „SOUND“

13 Taste  „SUB“

14 Taste „RESET“

15 Taste „LOCK“

16 Display

17 Øjne, åbne

18 Temperaturvisning

19 Øjne, lukkede

20 Klokkeslet

Leveringsomfang / udstyrsdele

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Garantiekarte 22

21
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RESET

LOCK

SLEEP/WAKE

ADD SUB

SET NAP

SOUNDALARM
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Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares
    Du bedes forud for anvendelse af produktet 

læse og overholde instruktionsbogen, specielt 
anvendelseshenvisningerne og advarslerne.

Gem instruktionsbogen til senere reference, og giv den 
videre til en eventuel efterfølgende ejer.
Produktet må kun anvendes med det medleverede 
tilbehør og er beregnet til anvendelse på privat område.

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler anvendes i denne 
instruktionsbog, på søvntræneren eller på emballagen.

 ADVARSEL! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en mellemstor 
risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan 
medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

  FORSIGTIG! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en lav risikograd, 
som, hvis den ikke undgås, kan medføre 
en mindre eller moderat kvæstelse.

Kun egnet til anvendelse indendørs.

BEMÆRK! Ikke egnet til børn under 3 år. 
 

HENVISNING! Denne advarsel advarer 
mod eventuelle materielle skader.

Konformitetserklæring (se kapitlet 
„Konformitetserklæring“): Produkter, som 

er mærket med dette symbol, opfylder alle fælles 
bestemmelser, som er gældende i Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde.

Universal Serial Bus

Beskyttet mod faste fremmedlegemer 
med en diameter fra 12,5 mm.
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Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse
Dette produkt er beregnet til anvendelse som 
søvntræner, vækkeur og natlys til børn. Produktet er 
beregnet til anvendelse i tørre, indendørs rum i private 
hjem. Anvend ikke produktet på erhvervs- eller 
industriområder. Produktet må ikke modificeres eller 
ændres teknisk. Producent og sælger tager ikke ansvar 
for kvæstelser eller skader, som er konsekvensen af en 
uhensigtsmæssig anvendelse af produktet. Børn under 
3 år og personer, hvis fysiske, mentale eller øvrige evner 
er nedsatte, og som ikke kan betjene dette udstyr på en 
sikker måde, samt uvedkommende må ikke anvende 
dette produkt uden opsyn. I instruktionsbogen findes 
yderligere anvisninger og forklaringer.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!  

Alle nedenstående anførte 
sikkerhedsanvisninger skal læses og 
overholdes. Ved tilsidesættelse er der 
væsentlig risiko for ulykke og kvæstelse 
samt fare for materielle skader og skader på 
udstyret.

Generelle sikkerhedsanvisninger

  FORSIGTIG!
Fare for kvæstelse!

• Ved tilsidesættelse af 
sikkerhedsanvisningerne er der fare for 
kvæstelse. En sikker anvendelse af 
produktet er kun garanteret, når følgende 
anvisninger overholdes.

• Produktet må ikke modificeres / ændres 
teknisk.

• Der må kun anvendes de dele, som er 
foreskrevet af producenten.

• Hvis produktet beskadiges, må det ikke 
fortsat anvendes.

• Reparationer må kun foretages af 
producenten, dennes serviceafdeling eller 
en kvalificeret elektriker.

• Børn under 3 år og personer, hvis fysiske, 
mentale eller øvrige evner er nedsatte, og 
som ikke kan betjene dette udstyr på en 
sikker måde, samt uvedkommende må 
ikke anvende dette produkt uden opsyn.

• Børn må ikke lege med udstyret.
• Søvntrænerens kabinet må under ingen 

omstændigheder åbnes, da det ikke 
indeholder dele, som skal vedligeholdes.

 HENVISNING! 
Fare for skader!

• Søvntræneren skal beskyttes mod ekstrem 
varme, solstråler og støv.

• Søvntræneren må ikke anbringes i 
umiddelbar nærhed af åben ild som f.eks. 
stearinlys.

• For at undgå beskadigelser må genstande 
ikke stilles på produktet.

• Anvend kun søvntræneren i tørre rum 
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indendørs.
• Beskyt søvntræneren mod dryp- og 

sprøjtevand. Søvntræneren må aldrig 
nedsænkes i vand eller stilles i nærheden af 
vand, og genstande, som er fyldt med 
væske som f.eks. vaser, må ikke stilles på 
produktet. 

Batteri- og akku-henvisninger

  FORSIGTIG!  
Fare for ætsning!

• Udløbet batterivæske kan ved kontakt med 
huden eller andre legemsdele forårsage 
ætsninger.

• Batteriet må under ingen omstændigheder 
åbnes.

• Undgå kontakt med hud, øjne og 
slimhinder ved udløbet batterivæske. I 
tilfælde af kontakt skylles de berørte steder 
straks med rigelige mængder rent vand, og 
der søges straks læge.

• I nødstilfælde skal man absolut bære 
beskyttelseshandsker.

  FORSIGTIG!
Eksplosionsfare!

• Ved ukyndig håndtering af batterier er der 
eksplosionsfare. Må ikke kortsluttes, smides 
ind i åben ild eller skilles ad.

 HENVISNING!  
Fare for skader!

• Batterierne kan tage skade ved 
uhensigtsmæssig opbevaring.

• Du skal fjerne batterierne, hvis produktet 
ikke anvendes i længere tid, hvis det f.eks. 
opbevares. Ved overdreven opvarmning kan 

batterierne lække.
• Udsæt ikke batterierne for overdreven 

opvarmning.

Første anvendelse

Produkt og leveringsomfang kontrolleres

  HENVISNING!  
Fare for skader!

• Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med 
en skarp kniv eller andre spidse genstande, 
kan produktet nemt blive beskadiget.

• Vær meget forsigtig ved åbningen.
• Tag produktet ud af emballagen.
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 ADVARSEL! 
Fare for kvælning!

Børn må ikke lege med 
emballagematerialer.

• Kontrollér, om leverancen er komplet (se fig. A-C på 
side 4-5).

• Kontrollér, om søvntræneren eller de enkelte dele er 
blevet beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke 
anvende produktet. Henvend dig til producenten på 
den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset.

• For at tænde søvntræneren skal du tilslutte den til 
strømforsyningen.

• Forbind USB-ladekablet med søvntræneren og en 

USB-netadapter (SELV - 5 V, maks. 1 A - ikke indeholdt i 
leveringsomfanget).

• Stik USB-netadapteren ind i stikkontakten.
• Når søvntræneren er tændt, kan du med opladet 

batteri frakoble strømforsyningen eller vælge netdrift.
• Hvis du ikke anvender søvntræneren i længere tid, kan 

du med et langvarigt tryk på tasterne „ADD“ + „SUB“ 
sætte søvntræneren i hviletilstand. For at tænde 
søvntræneren igen, skal den igen tilsluttes til 
strømforsyningen.

TASTE FUNKTION

ALARM 8    • Alarm tændes / slukkes

SLEEP/WAKE 10  • Sove-træningsmodus tændes / slukkes

SOUND 12  • Musik tændes / slukkes

NAP 11 • Sovemodus tændes / slukkes

SET 9 • Indstillingsmodus startes

ADD 7 • vælg mellem fem lysstyrketrin

SUB 13 • vælg mellem fire lysstyrketrin

LOCK 15  • Tastespærring

RESET 14  • Genstart

SNOOZE  4 • Slumre-modus

Styreelementer

Oversigt
Overblik over tasterne på undersiden af søvntræneren: 
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 Vækkeuret tændes / slukkes

1.  Tryk kortvarigt på tasten „ALARM“ 8  for at tænde 
vækkeuret.

2. Symbolet  fremkommer i displayet.
3.  Med et nyt tryk på tasten „ALARM“ 8  kan vækkeuret 

slukkes igen. Symbolet forsvinder fra displayet.
4.  Hvis vækketiden er nået, kan slumrefunktionen 

aktiveres med tasten „SNOOZE“  4   eller ved at lægge 
Speedy ned. Vækketiden forlænges med 10 minutter.

5.  Tryk i længere tid på tasten „SNOOZE“ 4  for at slukke 
slumre-funktionen.

Hvis du har tændt vækkeuret, kan du ikke aktivere 
funktionerne sovetræning og blunde.

 Søvntræner tændes / slukkes

1.  Tryk på tasten „SLEEP/ WAKE“ 10  for at tænde 
træningsmodus og slukke den igen.
• En 30 minutters nedtælling begynder med en blå 

baggrundsbelysning før den forindstillede sovetid. 
På displayet fremkommer månesymbolet .

2. Læg Speedy på siden for at sove.
• Efter 30-minutter lukker Speedy sine øjne 19 , og 

baggrundsbelysningen slukkes.
• En 30 minutters nedtælling begynder med en rød 

baggrundsbelysning før den forindstillede 
stå-op-tid.

• Der lyder en alarm, og baggrundsbelysningen bliver 
grøn. Speedy åbner sine øjne 17 , og på displayet 
skifter månesymbolet  til et solsymbol .

3.  For at slukke alarmen skal du sætte Speedy oprejst 
eller trykke på tasten „SNOOZE“  4  . Den grønne 
baggrundsbelysning forbliver tændt i ca. 60 minutter. 
Når Speedy er vågen, blinker han tre gange i 
minuttet.

Hvis du har tændt sovetræningen, kan du ikke aktivere 

funktionerne vækkeur og blunde.

 Lur / blund startes

• Tryk på tasten „NAP“ 11  for at starte den forindstillede 
timer.

• Symbolet  fremkommer i displayet.

Hvis du starter en timer til en blund, kan du ikke starte 
funktionerne sovetræning og alarm.

 Musik tændes / slukkes

1. Ved tryk på tasten „SOUND“ 12  tændes for den 
indstillede musik (se i kapitlet „Musik indstilles“, 
hvordan musikken kan indstilles).
2. Symbolet  fremkommer i displayet.
3. Ved nyt tryk på tasten „SOUND“ 12  slukkes musikken. 
Symbolet  forsvinder fra displayet.

 Natlys tændes / slukkes

1.  For at tænde natlyset skal du holde tasten „SNOOZE“  
4   nede. Her kan vækkeindstillingen ligeledes 

kontrolleres.
2.  Hvis du trykker på tasten „SNOOZE“ 4  i længere tid, 

kan belysningen slukkes igen.
3.  Med tasten „ADD“ 7  kan du vælge mellem 5 

forskellige lysfarver.
4.  Med tasten „SUB“ 13  kan du vælge mellem 4 

forskellige lysstyrketrin.

 Funktioner spærres

• For at forhindre at børn foretager ændringer i 
indstillingerne, kan indstillingerne spærres ved hjælp 
af tasten „LOCK“ 15 .

• Ved tryk på tasten „LOCK“ 15  spærres alle funktioner 
(tastespærring).
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• Symbolet  fremkommer i displayet.
• Med et langvarigt tryk på tasten „LOCK“ 15  ophæves 

spærringen, og symbolet  forsvinder fra displayet.

 Søvntræner stilles tilbage

• Hvis der ved tryk på tasterne ikke følger en reaktion fra 
søvntræneren, kan den genstartes med tasten „RESET“ 
14 . Indstillingerne stilles tilbage til 

fabriksindstillingerne.

Indstillingsmenu

HENVISNING! 
Til alle indstillinger skal 

indstillingsmodus først aktiveres!
1. Her skal du trykke på tasten „SET“ 9 .
2.  Tryk derefter på den taste, hvor du vil 

foretage en indstilling. På displayet 16  
fremhæves nu symbolet for den 
indstilling, hvor du befinder dig.

3.  Med tasten „SET“ 9  gemmer og forlader 
du indstillingerne.
• Hvis du ikke foretager en ændring i 

indstillingsmodus i løbet af 10 
minutter, lukkes denne, og der gemmes 
ingen ændring.

 Tidspunkt indstilles

1.  I indstillingsmodus skal du trykke på tasten „ADD“ 7  
eller „SUB“ 13  for at indstille timerne. Ved at trykke 
på tasten „SET“ 9  igen kommer du ind i minut-
ændringsmodus.

2.  Tryk på tasterne „ADD“ 7  eller „SUB“ 13  for at 
indstille minutterne.

3.  Tryk på tasten „SET“ 9  for at gemme indstillingerne 
og forlade indstillingsmodus.

4.  Hold tasten „ALARM“ 8  nede for at skifte mellem 

12/24 h – formatet.

 Alarm indstilles

1.  I indstillingsmodus skal du trykke på tasten „ALARM“ 
8  for at indstille alarmtidspunktet. 

• Symbolet  fremkommer i displayet.
3. Tryk på tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  for at indstille 
timerne. Ved at trykke på tasten „ALARM“ 8  igen 
kommer du ind i minut-ændringsmodus.
4. Tryk på tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  for at indstille 
minutterne.
5. For at gemme indstillingen og afslutte 
indstillingsmodus skal du trykke på tasten „ALARM“ 8 .

 Sove- og stå-op-tid indstilles

1.  I indstillingsmodus skal du trykke på tasten „SLEEP/ 
WAKE“ 10  for at indstille sovetiden.
• Symbolet  fremkommer i displayet.

2.  Tryk på tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  for at indstille 
timerne. Ved at trykke på tasten „SLEEP/WAKE“ 10  
igen kommer du ind i minut-ændringsmodus.

3.  Tryk på tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  for at indstille 
minutterne.

4.  Ved at trykke på tasten „SLEEP/WAKE“ 10  igen kan 
du indstille stå-op-tiden.
• Solsymbolet  fremkommer i displayet.

5.  Tryk på tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  for at indstille 
timerne. Ved at trykke på tasten „ADD“ / „SUB“ 7  / 
13  igen kommer du ind i minut-ændringsmodus.

6.  Tryk på tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  for at indstille 
minutterne.

7.  For at gemme indstillingen og afslutte 
indstillingsmodus skal du trykke på tasten „SLEEP/ 
WAKE“ 10 .

Under sovetræningen er natlyset tændt, uafhængigt af 
om natlyset tidligere var slukket.
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 Lur- / blundetid indstilles

1.  I indstillingsmodus skal du trykke på tasten „NAP“ 11  
for at indstille sovetiden.
• Symbolet  fremkommer i displayet.

2.  Tryk på tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  for at skifte 
mellem de forskellige sovetider: 10 min, 20 min, 30 
min, 45 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h

3.  Ved at trykke på tasten „NAP“ 11  igen kan du indstille 
alarmlyden.
• Symbolet  begynder at blinke på displayet.

4.  Med tasterne „ADD“ / „SUB“ 7  / 13  skal du vælge en 
af de forskellige alarmlyde.

5.  For at gemme indstillingen og afslutte 
indstillingsmodus skal du trykke på tasten „NAP“ 11 .

 Musik indstilles

• I indstillingsmodus skal du trykke på tasten „SOUND“ 12  
for at hente musik-indstillingsmodus.

• Med tasten „ADD“ 7  kan du indstille lydstyrken.
• Med tasten „SUB“ 13  kan du vælge musikken.

 Temperaturenhed skiftes

• Tryk langvarigt på tasten „SLEEP/ WAKE“ 10  for at vælge 
mellem temperaturenhederne °C / °F 18 .

Batteri oplades

 ADVARSEL! 
Fare for elektrisk stød!

• Batterisymbolet  vises, når batteriets ladestatus er 
mindre end 30 %. Hvis ladestatus falder til under 15 %, 
begynder symbolet at blinke.

• Til opladning forbindes USB-ladekablet 3  med 
søvntræneren og med en USB-netadapter (SELV - 5 V, 
maks. 1 A - ikke indeholdt i leveringsomfanget).

• Stik USB-netadapteren ind i stikkontakten.
• Opladningstiden er ca. 4-5 timer.
• Mens søvntræneren endnu ikke er helt ladet op, blinker 

batterisymbolet på displayet. Når søvntræneren er helt 
ladet op, lyser symbolet permanent og slukkes efter ca. 
10 sekunder.

• Træk så USB-netadapteren ud af stikkontakten og afbryd 
forbindelsen.

 USB-udstyr oplades

• Via USB-porten kan du lade udstyr som f.eks. 
smartphones eller MP3-afspillere op. Vær opmærksom 
på producentens vejledning til det udstyr, som skal 
tilsluttes.

• Forbind USB-porten 6  og det eksterne udstyr med det 
USB-kabel, som er indeholdt i leveringsomfanget.
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Rengøringshenvisninger

HENVISNING! 
Fare for kortslutning!  

Vand eller andre væsker, som er trængt ind i 
kabinettet, kan forårsage en kortslutning.
• Nedsænk aldrig søvntræneren i vand eller 

andre væsker.
• Sørg for, at vand eller andre væsker ikke 

trænger ind i kabinettet.
• Forud for rengøring skal adapteren tages 

ud af stikkontakten.

Fare grundet fejlbetjening!
Ukyndig behandling af søvntræneren kan 
medføre skader.
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, 

børster med metal- eller nylonbørster samt 
ingen skarpe eller metalliske 
rengøringsgenstande som knive, hårde 
spartler og lignende. De kan beskadige 
overfladerne.

• Til rengøring skal du anvende en tør, blød 
klud. Genstridige pletter kan fjernes med 
en let fugtig klud.

Opbevaring

 HENVISNING!  
Fare for skader!

• Batterierne kan tage skade ved 
uhensigtsmæssig opbevaring.

• Produktet skal opbevares tørt. 

For at bevare ladekapaciteten skal batteriet 
lades op ca. hver fjerde måned i ca. 2 timer.
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Overensstemmelseserklæring

  Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 
Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, erklærer 
som eneansvarlig, at ovennævnte produkt 
opfylder de grundlæggende krav i de anførte 
EU-direktiver. EU-konformitetserklæringen kan 
rekvireres på den producentadresse, som er anført 
på garantibeviset.

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes
 Bortskaf emballagen sorteret efter materiale. 
Aflevér pap og karton som papiraffald, folie i 
genbrugsindsamlingen.

Produkt bortskaffes
(Kan anvendes i Den Europæiske Union og andre europæiske lande 
med systemer til separat indsamling af genbrugsmaterialer)

   Kasseret udstyr må ikke komme i 
dagrenovationen! Hvis produktet en gang ikke 
længere kan bruges, er enhver forbruger lovmæssigt 
forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra 
dagrenovationen f.eks. på en genbrugsplads i 
kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret 
udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative 
påvirkninger af miljøet undgås, derfor er el-udstyr 
mærket med det her viste symbol.

   Batterier og akkumulatorer må ikke 
komme i dagrenovationen! Aby zapewnić 
ekologiczną utylizację, każdy konsument jest 
ustawowo zobowiązany do przekazania 
wszystkich baterii/akumulatorów do 
gminnego/dzielnicowego punktu odbioru 
surowców wtórnych lub sklepu – niezależnie 
od tego, czy zawierają substancje szkodliwe*, 
czy nie. Lampki przekazywać do utylizacji w 
całości (razem z akumulatorem) po 
uprzednim rozładowaniu. * Oznaczenia: Cd = 
kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów



15

Tekniske data
Model: 1015-2021
Varenummer: 4004888
Indgang (USB): 5 V / 1 A
Udgang (USB): maks. 5 V / 1 A
Batteritype: 3,7 V ;  li-ion 1800 mAh 
Beskyttelsesklasse: III
Temperaturfølerens måleområde: 0 °C til + 40 °C 
Opladningstid: 4-5 timer
Beskyttelsesgrad: IP20
USB-kabellængde: ca. 80 cm

Fejl og udbedring

Fejl Årsag Udbedring
Søvntræneren viser ingen funktion. Søvntrænerens batteri er tomt. Søvntrænerens batteri skal lades op.

Udstyret reagerer ikke på tastetryk. På displayet vises en hængelås. 
Tastespærring er aktiveret.

Tryk langvarigt på tasten „LOCK“, til 
symbolet forsvinder fra displayet.

Udstyret fungerer ikke korrekt, status 
eller funktion uklar. 

Stil udstyret tilbage til 
fabriksindstillinger (se her „Søvntræner 
stilles tilbage“).
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