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Introductie

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de slaaptrainer van Krontaler.  
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits-  

en veiligheidsnormen voldoet. Voor een correct gebruik en een lange levensduur adviseren  
wij u de hierna volgende aanwijzingen op te volgen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens  
u het apparaat in gebruik neemt. Hierin vindt u een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen,  

die elke gebruiker voor het in gebruik nemen moet hebben begrepen en dient op te volgen.  
Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar.  
Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Slaaptrainer  
met wekker

Model:
1015-2021

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg

Duitsland

50000118

www.wachsmuth-krogmann.com



4

Overzicht/onderdelen apparaat

A
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3
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1

1 Slaaptrainer

2 Luidspreker

3 USB-oplaadkabel

4 Sluimerknop

5 Powerbankuitgang USB

6 Micro-USB-oplaadpoort

7 ‘ADD‘-knop

8 ‘ALARM‘-knop

9 ‘SET‘-knop

10 ‘SLEEP/WAKE‘-knop

11 ‘NAP‘-knop

12 ‘SOUND‘-knop

13 ‘SUB‘-knop

14 ‘RESET‘-knop

15 ‘LOCK‘-knop

16 Display

17 Ogen, geopend

18 Temperatuurweergave

19 Ogen, gesloten

20 Tijd

Inhoud verpakking/onderdelen apparaat

22

21

10 11
12

13

14
15

7

8

9

1 x Gebruiksaanwijzing 
1 x Garantie kaart

RESET

LOCK

SLEEP/WAKE

ADD SUB

SET NAP

SOUNDALARM
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Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
    Lees, voordat u het artikel in gebruik neemt, 

de gebruiksaanwijzing, met name de 
gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, 
en volg deze op.

Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze te kunnen 
nalezen en geef deze mee met de eventuele volgende 
eigenaar.
Het artikel mag alleen met het meegeleverde 
toebehoren worden gebruikt en is ontworpen voor 
privégebruik.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in 
deze gebruiksaanwijzing, op de slaaptrainer of op de 
verpakking gebruikt.

 WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/ 
-woord duidt op een gevaar met een 
gemiddeld risiconiveau dat, indien het 
niet wordt vermeden, de dood of ernstig 
letsel tot gevolg kan hebben.

  VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/ 
-woord duidt op een gevaar met een laag 
risico dat, indien het niet wordt 
vermeden, gering of middelmatig letsel 
tot gevolg kan hebben.

Uitsluitend bedoeld voor gebruik 
binnenshuis.

LET OP! Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar.

 AANWIJZING! Dit signaalwoord 
waarschuwt voor mogelijke materiële 
schade.

 Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 
‘Conformiteitsverklaring‘): producten die 
met zijn gemarkeerd met dit symbool 
voldoen aan alle geldende communautaire 
regels van de EER (Europese Economische 
Ruimte).

Universal Serial Bus

Beschermd tegen vreemde voorwerpen 
met een diameter vanaf 12,5 mm.
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Veiligheid

Bedoeld gebruik
Dit apparaat is bedoeld als slaaptrainer, wekker en 
nachtlampje voor kinderen. Het apparaat is alleen 
geschikt voor privégebruik in droge ruimtes 
binnenshuis. Gebruik het apparaat niet in commerciële 
of industriële omgevingen. Het artikel mag niet worden 
gemodificeerd of technisch worden gewijzigd. De 
fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor 
letsel of schade door ondeskundig gebruik van het 
artikel. Kinderen jonger dan 3 jaar en personen waarvan 
lichamelijke, geestelijke of andere vaardigheden 
beperkt zijn en die dit apparaat niet veilig kunnen 
bedienen, evenals onbevoegden, mogen niet bij dit 
artikel kunnen. Verdere instructies en uitleg vindt u in 
de gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!  

Lees alle hierna volgende veiligheids-
voorschriften en volg deze op. Bij het 
negeren hiervan bestaat een aanzienlijk 
gevaar voor ongevallen, letsel, schade aan 
het apparaat en materiële schade.

Algemene veiligheidsinstructies

  VOORZICHTIG!
Letselgevaar!

• Bij het negeren van de 
veiligheidsvoorschriften bestaat 
letselgevaar. Een veilig gebruik van het 
artikel is alleen gewaarborgd als de 
volgende aanwijzingen worden 
opgevolgd.

• Het artikel mag niet worden aangepast/
technisch worden gewijzigd.

• Alleen de door de fabrikant voorziene 
onderdelen mogen worden gebruikt.

• Bij beschadigingen aan het artikel mag 
het niet meer worden gebruikt.

• Reparaties mogen alleen door de 
fabrikant, de serviceafdeling hiervan of 
een vergelijkbare elektromonteur worden 
uitgevoerd.

• Kinderen jonger dan 3 jaar en personen 
waarvan lichamelijke, geestelijke of 
andere vaardigheden beperkt zijn en die 
dit apparaat niet veilig kunnen bedienen, 
evenals onbevoegden, mogen niet bij dit 
artikel kunnen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat 
spelen.

• Open de behuizing van de slaaptrainer in 
geen geval, deze bevat immers geen 
onderdelen die onderhoud vereisen.
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 AANWIJZING! 
Gevaar voor schade!

• Bescherm de slaaptrainer tegen extreme 
hitte, zonlicht en stof.

• De slaaptrainer mag zich niet in de 
onmiddellijke omgeving van open vuur, 
bijv. kaarsen, bevinden.

• Plaats geen voorwerpen op het artikel, zo 
voorkomt u beschadigingen.

• Gebruik het product alleen in droge ruimtes 
binnenshuis.

• Bescherm het apparaat tegen druip- en 
spatwater. Dompel het apparaat nooit 
onder in water, stel het niet op in de buurt 
van water en plaats geen met vloeistof 
gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het 
artikel. 

Aanwijzingen m.b.t. batterijen/
accu’s.

  VOORZICHTIG! 
Verbrandingsgevaar!

• Uitgelopen accuvloeistof kan bij aanraking 
met de huid of andere lichaamsdelen 
brandwonden veroorzaken.

• Maak de accu in geen geval open.
• Vermijd bij uitgelopen accuvloeistof contact 

met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de 
betreffende plekken na contact 
onmiddellijk met overvloedig schoon water 
en raadpleeg onmiddellijk een arts.

• Draag in geval van nood altijd 
beschermende handschoenen.

  VOORZICHTIG!
Explosiegevaar!

• Bij een ondeskundige omgang met accu’s 
bestaat explosiegevaar. Sluit accu’s niet 
kort, gooi deze niet in het vuur en 
demonteer deze niet in onderdelen.

 AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

• De accu’s kunnen beschadigd raken door 
ondeskundige opslag.

• Verwijder de accu’s als het artikel langere 
tijd niet wordt gebruikt, bijv. wanneer het 
wordt opgeborgen. Bij overmatige 
opwarming kunnen de accu’s uitlopen.

• Stel de accu’s niet bloot aan overmatige 
opwarming.

Het eerste gebruik

Productbeschrijving en verpakkingsin-
houd controleren

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

• Wanneer u de verpakking onvoorzichtig 
opent met een scherp mes of ander puntig 
voorwerp, kan het artikel snel beschadigd 
raken.

• Open de verpakking heel voorzichtig.
• Haal het artikel uit de verpakking.



9

 WAARSCHUWING! 
Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmaterialen mogen niet door 
kinderen worden gebruikt om mee te 
spelen.
• Controleer of de levering compleet is (zie afb. A-C op 

pag. 4-5).
• Controleer of de slaaptrainer of losse onderdelen 

beschadigd zijn. Is dit het geval, gebruik het artikel dan 
niet. Neem contact op met de fabrikant via het 
serviceadres op de garantiekaart.

• Om de slaaptrainer in te schakelen, sluit u deze aan op 
de voeding.

• Verbind de USB-laadkabel met de slaaptrainer en een 

USB-netadapter (SELV - 5 V, max. 1 A - niet 
meegeleverd).

• Steek de USB-netadapter in het stopcontact.
• Wanneer de slaaptrainer is ingeschakeld, kunt u de 

voeding loskoppelen wanneer de accu is opgeladen, of 
opteren om het apparaat via de netvoeding te 
gebruiken.

• Wanneer u de slaaptrainer langere tijd niet gebruikt, 
kunt u deze door het indrukken van de knoppen ‘ADD‘ 
+ ‘SUB‘ in stand-by zetten. Om de slaaptrainer weer in 
te schakelen, dient u de slaaptrainer weer op de 
netvoeding aan te sluiten.

KNOP FUNCTIE

ALARM 8    • Alarm in-/uitschakelen

SLEEP/WAKE 10  • Inslaaptrainingsmodus in-/uitschakelen

SOUND 12  • Muziek in-/uitschakelen

NAP 11 • Slaapmodus in-/uitschakelen

SET 9 • Instelmodus starten

ADD 7 • kiezen tussen vijf kleurinstellingen

SUB 13 • kiezen tussen vier helderheidsstanden

LOCK 15  • Knopvergrendeling

RESET 14  • Herstarten

SNOOZE  4 • Sluimermodus

Bedieningselementen

Overzicht
Overzicht van de knoppen onderaan de slaaptrainer: 
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 Wekker in-/uitschakelen

1.  Druk kort op de knop ‘ALARM‘ 8  om de wekker in te 
schakelen.

2. Het symbool  verschijnt op het display.
3.  Door nogmaals op de knop ‘ALARM‘ 8  te drukken 

kan de wekker weer worden uitgeschakeld. Het 
symbool verdwijnt van het display.

4.  Als de wektijd bereikt is, kunt u de sluimerfunctie 
inschakelen door het indrukken van de ‚SNOOZE‘-
knop  4  of door het neerleggen van Speedy. De 
wektijd wordt hierdoor 10 minuten uitgesteld.

5.  Drukt u langer op de knop ‘SNOOZE‘ 4 , dan wordt de 
sluimerfunctie uitgeschakeld.

Wanneer u de wekker hebt ingeschakeld, kunt u de 
functies slaaptraining en dutje niet inschakelen.

 Slaaptraining in-/uitschakelen

1.  Druk op de knop ‘SLEEP/ WAKE‘ 10  om de 
trainingsmodus in of weer uit te schakelen.
• Voorafgaand aan de vooringestelde slaaptijd begint 

een countdown van 30 minuten, met een blauwe 
achtergrondverlichting. Op het display verschijnt het 
maansymbool .

2. Leg Speedy op zijn zij om te slapen.
• Na 30 minuten sluit Speedy zijn ogen 19  en gaat de 

achtergrondverlichting uit.
• Voorafgaand aan de vooringestelde opstatijd begint 

een countdown van 30 minuten, met een rode 
achtergrondverlichting.

• Er weerklinkt een alarm en de achtergrondverlichting 
wordt groen. Speedy opent zijn ogen 17  en het 
maansymbool  op het display verandert in een 
zonsymbool .

3.  Om het alarm uit te zetten, zet u Speedy rechtop in 
zitpositie. De groene achtergrondverlichting blijft ca. 

60 minuten branden. Eenmaal Speedy wakker is, 
knippert hij drie keer per minuut met de ogen. 

Wanneer u de slaaptraining hebt ingeschakeld, kunt u 
de functies wekker en dutje niet inschakelen.

 Dutje/tukje starten

• Druk op de knop ‘NAP‘ 11  om de vooringestelde timer 
te starten.

• Het symbool  verschijnt op het display.

Wanneer u een timer start voor het dutje, kunt u de 
functies slaaptraining en alarm niet inschakelen.

 Muziek in-/uitschakelen

1.  Met een druk op de knop ‘SOUND‘ 12  wordt de 
ingestelde muziek ingeschakeld (raadpleeg het 
hoofdstuk ‘Muziek instellen‘ voor informatie over het 
instellen van de muziek).

2. Het symbool  verschijnt op het display.
3.  Door nogmaals op de knop ‘SOUND‘ 12  te drukken, 

wordt de muziek uitgeschakeld. Het symbool  
verdwijnt van het display.

 Nachtlampje in-/uitschakelen

1.  Om het nachtlampje in te schakelen, houdt u de 
‚SNOOZE‘-knop ingedrukt  4  . Zo kan tevens de 
wekinstelling worden gecontroleerd.

2.  Drukt u langer op de knop ‘SNOOZE‘ 4 , dan wordt de 
verlichting weer uitgeschakeld.

3.  Met de knop ‘ADD‘ 7  kunt u tussen 5 verschillende 
lichtkleuren kiezen.

4.  Met de knop ‘SUB‘ 13  kunt u tussen 4 verschillende 
helderheidsstanden kiezen.
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 Functies vergrendelen

• Opdat kinderen de instellingen niet zouden kunnen 
wijzigen, kunnen de instellingen met de knop ‘LOCK‘ 
15  worden vergrendeld.

• Door het indrukken van de knop ‘LOCK‘ 15  worden alle 
functies vergrendeld (knopvergrendeling).

• Het symbool  verschijnt op het display.
• Door lang indrukken van de knop ‘LOCK‘ 15  wordt de 

vergrendeling opgeheven en verdwijnt het symbool 
 van het display.

 Slaaptrainer resetten

• Wanneer het artikel niet reageert na het indrukken van 
een knop, kan het met de knop ‘RESET‘ 14  opnieuw 
worden opgestart. De instellingen worden gereset naar 
de fabrieksinstellingen.

Menu-instellingen

AANWIJZING! 
Voor alle instellingen moet 

vooraf de instelmodus worden 
geactiveerd!
1. Druk hiervoor op de knop ‘SET‘ 9 .
2.  Druk vervolgens op de knop waarvoor u 

een instelling wenst te programmeren. 
Op het display 16  verschijnt nu het 
symbool dat aangeeft in welk instelmenu 
u zich bevindt.

3.  Met de knop ‘SET‘ 9  slaat u de 
instellingen op en verlaat u het 
instelmenu.
• Wanneer u in de instelmodus binnen 10 

minuten geen wijzigingen doorvoert, 
wordt de modus beëindigd en worden 
er geen wijzigingen opgeslagen.

 Tijd instellen

1.  Druk in de instelmodus op de knop ‘ADD‘ 7  of de 
knop ‘SUB‘ 13  om het uur in te stellen. Door 
vervolgens op de knop ‘SET‘ 9  te drukken, komt u 
terecht in de minuteninstelmodus.

2.  Druk op de knop ‘ADD‘ 7  of de knop ‘SUB‘ 13  om de 
minuten in te stellen.

3.  Druk op de knop ‘SET‘ 9  om de instellingen op te 
slaan en de instelmodus te verlaten.

4.  Houd de knop ‘ALARM‘ 8  ingedrukt om om te 
schakelen tussen 12-uursnotatie en 24-uursnotatie.

 Alarm instellen

1.  Druk in de instelmodus op de knop ‘ALARM‘ 8  om de 
alarmtijd in te stellen. 
• Het symbool  verschijnt op het display.

3.  Druk op de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  om het uur in 
te stellen. Door nogmaals op de knop ‘ALARM‘ 8  te 
drukken, komt u terecht in de minuteninstelmodus.

4.  Druk op de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  om de 
minuten in te stellen.

5.  Druk op de knop ‘ALARM‘ 8  om de instelling op te 
slaan en de instelmodus te verlaten.

 Inslaap-en opstatijd instellen

1.  Druk in de instelmodus op de knop ‘SLEEP/WAKE‘ 10  
om de tijd voor het slapengaan in te stellen.
• Het symbool  verschijnt op het display.

2.  Druk op de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  om het uur in 
te stellen. Door nogmaals op de knop ‘SLEEP/WAKE‘ 
10  te drukken, komt u terecht in de 

minuteninstelmodus.
3.  Druk op de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  om de 

minuten in te stellen.
4.  Door nogmaals op de knop ‘SLEEP/WAKE‘ 10  te 

drukken, kunt u de opstatijd instellen.
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• Het zonsymbool  verschijnt op het display.
5.  Druk op de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  om het uur in 

te stellen. Door vervolgens op de knop ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 /
13  te drukken, komt u terecht in de 

minuteninstelmodus.
6.  Druk op de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  om de 

minuten in te stellen.
7.  Om de instelling op te slaan en de instelmodus te 

verlaten, drukt u op de knop ‘SLEEP/ WAKE‘ 10 .
Tijdens de slaaptraining is het nachtlampje ingeschakeld, 
onafhankelijk van het feit of het nachtlampje vooraf 
ingeschakeld was of niet.

 Dutjes-/tukjestijd instellen

1.  Druk in de instelmodus op de knop ‘NAP‘ 11  om de 
slaaptijd in te stellen.
• Het symbool  verschijnt op het display.

2.  Druk op de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  om om te 
schakelen tussen de verschillende slaaptijden: 10 min, 
20 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h

3.  Door nogmaals op de knop ‘NAP‘ 11  te drukken, kunt 
u de alarmtoon instellen.
• Het symbool  op het display begint te knipperen.

4.  Kies met de knoppen ‘ADD‘/‘SUB‘ 7 / 13  een 
alarmtoon uit de verschillende beschikbare 
alarmtonen.

5.  Druk op de knop ‘NAP‘ 11  om de instelling op te slaan 
en de instelmodus te verlaten.

 Muziek instellen

• Druk in de instelmodus op de knop ‘SOUND‘ 12  om de 
muziekinstelmodus in te stellen.

• Met de knop ‘ADD‘ 7  stelt u het volume in.
• Met de knop ‘SUB‘ 13  kiest u de melodie.

 Temperatuureenheid wijzigen

• Druk lang op de knop ‘SLEEP/ WAKE‘ 10  om om te 
wisselen tussen de temperatuureenheden °C en °F 18 .

Accu opladen

 WAARSCHUWING! Gevaar voor 
een elektrische schok!

• Het batterijsymbool  verschijnt zodra de laadstatus 
van de accu minder dan 30% bedraagt. Zakt de 
laadstatus onder 15%, dan begint het symbool te 
knipperen.

• Om op te laden verbindt u de USB-laadkabel 3  met de 
slaaptrainer en een USB-netadapter (SELV - 5 V, max. 1 A 
- niet meegeleverd).

• Steek de USB-netadapter in het stopcontact.
• De oplaadtijd bedraagt ca. 4-5 uur.
• Het batterijsymbool op het display blijft knipperen 

zolang de slaaptrainer niet volledig is opgeladen. Zodra 
de slaaptrainer volledig is opgeladen, licht het symbool 
permanent op, waarna het na ca. 10 seconden dooft.

• Trek de USB-netadapter uit het stopcontact en verwijder 
de verbindingskabel.

 USB-apparaat opladen

• Via de USB-poort kunt u apparaten zoals smartphones of 
mp3-spelers opladen. Raadpleeg de handleiding van het 
aan te sluiten apparaat.

• Verbind de USB-poort 6  en het externe apparaat met 
de meegeleverde USB-kabel.
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Reinigingsaanwijzingen

AANWIJZING! 
Korstluitingsgevaar!  

Als er water of andere vloeistof in de 
behuizing terechtkomt, kan dit kortsluiting 
veroorzaken.
• Dompel de slaaptrainer nooit onder in 

water of andere vloeistoffen.
• Zorg ervoor dat er geen water of andere 

vloeistof in de behuizing terechtkomt.
• Trek voorafgaand aan de reiniging de 

adapter uit het stopcontact.

Gevaar door een verkeerde bediening!
Een onjuiste omgang met de slaaptrainer 
kan beschadigingen veroorzaken.
• Gebruik geen agressieve 

reinigingsmiddelen, metalen of nylon 
borstels en scherpe of metalen 
reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde 
spatels en dergelijke. Deze kunnen het 
oppervlak beschadigen.

• Gebruik voor het reinigen een droge, zachte 
doek. Hardnekkige vlekken kunnen met 
een licht bevochtigde doek worden 
verwijderd.

Opbergen

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

• De accu’s kunnen beschadigd raken door 
ondeskundige opslag.

• Berg het artikel droog op. 

Voor het behoud van de laadcapaciteit moet 
de accu ca. elke 4 maanden ca. 2 uur worden 
opgeladen.
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Conformiteitsverklaring

  Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 
Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren 
onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven 
genoemde product voldoet aan de fundamentele 
eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De 
EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd 
via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart 
vermeld staat.

Recycling

Verpakking recyclen
 Recycle de verpakking op basis van de verschillende 
materialen. Doe papier en karton bij het oud papier, 
folie bij het kunststofafval.

 Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. 
Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te 
sorteren. Breng deze naar een openbaar inzamelpunt.

Product recyclen
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met 
systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal)

   Afgedankte apparaten horen niet bij het 
huisvuil! Kan het artikel niet meer worden gebruikt, 
is de gebruiker wettelijk verplicht om het afgedankte 
apparaat apart van het huisvuil, bijv. bij een 
inzamelpunt van zijn gemeente/stad, in te leveren. Zo 
wordt gewaarborgd dat afgedankte apparaten 
deskundig worden hergebruikt en negatieve effecten 
op het milieu worden vermeden. Daarom zijn 
elektrische apparaten gemarkeerd met het hier 
afgebeelde symbool.

  Accu’s mogen niet via het huisvuil 
worden verwijderd! Als consument bent u er 
wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu‘s, 
ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een 
inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te 
leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier 
kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen 
in ontladen staat bij het verzamelpunt in! 
* gemarkeerd met: Cd = cadmium,  
Hg = kwik, Pb = lood
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Technische gegevens
Model: 1015-2021
Artikelnummer: 2003494
Ingang (USB): 5 V/1 A
Uitgang (USB): max. 5 V/1 A
Accutype: 3,7 V ; li-ion 1800 mAh 
Beschermingsklasse: III
Meetbereik van de temperatuursensor: 0 °C tot +40 °C 
Oplaadtijd: 4-5 uur
Beschermingsgraad: IP20
Lengte USB-kabel: ca. 80 cm

Storingen en oplossingen

Storing Oorzaak Oplossing
De slaaptrainer werkt niet. De accu van de slaaptrainer is leeg. Laad de accu van de slaaptrainer op.

Het apparaat reageert niet wanneer 
u op een knop drukt.

Op het display wordt een 
hangslotsymbool weergegeven. De 
knopvergrendeling is geactiveerd.

Druk net zo lang op de knop ‘LOCK‘ tot 
het symbool van het display verdwijnt.

Het apparaat werkt verkeerd, status 
of functie niet duidelijk. 

Reset het apparaat naar de 
fabrieksinstellingen (zie hiervoor 
‘Slaaptrainer resetten‘).
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