
Sam het schaapje
Slaaptrainer
met nachtlamp
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Hoe werkt de slaaptrainer?

Tijd om te gaan slapen

Bij het naar bed gaan, druk je op de knop 

om Sam zijn ogen te sluiten en laat je je 

kindje weten dat het bedtijd is.

Het scherm wordt donkerblauw verlicht en 

kan of de hele nacht verlicht blijven of 

automatisch uitgaan 5-15-30 minuten  

nadat de ogen dicht zijn gegaan.

’s Nachts

Sam het schaapje leert kindjes  
wanneer ze nog even moeten slapen  
en wanneer ze uit bed mogen komen.
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Stel de tijd in dat je kindje  
op mag staan

 Druk de DOWN knop in om naar het 

nachtslaap-menu te gaan.
 Kies voor am/pm of 24 uurs weergave met 

de UP of DOWN knop en bevestig met OK.
 Stel nu de uren in en bevestig met OK.
 Stel nu de minuten in en bevestig met OK.
 Kies nu of je wel of geen geluidsalarm wilt 

instellen. ON = ja en OFF = nee
 Als je ON kiest, dan kun je nu in stellen om 

af te gaan tussen 0-60 minuten nadat de 

ogen zijn geopend.
 Bevestig de keuze met OK.
 Sam zal nu gaan slapen en wakker worden 

op het ingestelde tijdstip.

Mocht het nog geen bedtijd zijn, dan kun je de 

ogen weer openen door toetsenvergrendeling 

eraf te halen (UP en OK tegelijk indrukken)  

en dan de M-knop 3 sec. ingedrukt houden.

Start de avondslaap

 Iedere avond bij het naar  

bed gaan, sluit je de ogen 

van Sam en start je  

de nachtlamp.

 - Haal de toetsen- 

 vergrendeling eraf

 - Houdt de DOWN knop  

 3 sec. ingedrukt.

Stroom aansluiten  
en tijd instellen

  Verwijder het beschermfolie van  

het scherm.
  Plaats de batterijen in het compartiment  

(4 x 1.5V AA) en/of sluit de adapter aan.
 Sam zijn scherm zal oplichten en het 

tijdsicoon zal knipperen.

 - Om de tijd in te stellen druk op OK.

 - Kies nu voor een am/pm of  

 24 uurs weergave met de UP of  

 DOWN knop en bevestig met OK.

 - Stel nu de uren in en bevestig met OK.

 - Stel nu de minuten in en bevestig  

 met OK.

 - Druk nu de M-knop om het menu  

 te verlaten.

Eerste gebruik Iedere avond

1Middagslaap-menu  scroll naar boven
 Stel de lengte van het middagslaapje in  

(30-180 min)
 Stel wel/geen geluidsalarm in

 (0-60 minuten nadat de ogen geopend zijn)

Avondslaap-menu  scroll naar beneden
 Stel de tijd in waarop je kindje uit bed mag.
 Stel wel/geen geluidsalarm in

 (0-60 minuten nadat de ogen geopend zijn)

Instellingen-menu  1 stap terug
 Stel de huidige tijd in
 Stel de timer van het nachtlampje in
 Speel de Demo functie af
 Pas de helderheid scherm aan
 Stel het volume van het geluidsalarm in
 Kies een melodie

OK-knop
 Bevestig je keuze

2 1

Druk 3 sec. in

Schakel toetsenvergrendeling uit
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Algemene informatie

Stroomvoorziening

 Sam werkt op AC/DC (adapter inbegrepen) en 
batterijen (4 x 1.5 V, niet incl.).

 Bij gebruik op batterijen adviseren wij om de 
nachtlamp in te stellen op 5 minuten en de laagste 
helderheid te selecteren. Met andere instellingen kan 
de levensduur van de batterij significant afnemen. 

 De batterijen worden NIET opgeladen door de adapter. 
 Om te voorkomen dat bij eventueel wegvallen van  

de stroom de instellingen van de klok verloren gaan, 
kunt u batterijen gebruiken.

Batterijen leeg
Wanneer batterijen worden gebruikt zal in het midden van 
het LCD scherm een batterij icoon verschijnen wanneer 
de batterijen bijna op zijn. U wordt geadviseerd om de 
batterijen binnen afzienbare tijd op te laden of  
te vervangen.

Reset
Wanneer Sam op een of andere manier niet juist werkt, 
kan de reset knop aan de onderkant ingedrukt worden. 
De klok zal dan helemaal opnieuw opstarten.

Andere instellingen

Stel de duur van het middagslaapje in

 Druk de UP knop in om het middagslaapjes-menu in te gaan.
 Stel het aantal minuten in voor het slaapje (30-180 min)  

en bevestig met OK.
 Stel nu de minuten in en bevestig met OK.
 Kies nu of je wel of geen geluidsalarm wilt instellen.  

ON = ja en OFF = nee
 Als je ON kiest, dan kun je nu in stellen om af te gaan tussen 

0-60 minuten nadat de ogen zijn geopend.
 Bevestig de keuze met OK.
 Sam zal nu gaan slapen en wakker worden op het ingestelde 

tijdstip.

Mocht het nog geen bedtijd zijn, dan kun je de ogen weer  

openen door toetsenvergrendeling eraf te halen (UP en OK  

tegelijk indrukken) en dan de M-knop 3 sec. ingedrukt houden.

Verander de algemene instellingen 

DEMO functie  Hier wordt een voorbeeld nacht doorlopen.

Timer nachtlamp
 Automatisch uitschakelen na 5-15-30 minuten of  

de hele nacht aan (CONT).
 Gebruik 5 min. timer wanneer gebruik met alleen batterijen.

Helderheid scherm (1-7)  Gebruik laagste helderheid wanneer 

gebruik met alleen batterijen.

Alarm volume (1-7)

Melodieën

1 Lammetjes

2 Vogeltjes 

3 Standaard geluidsalarm

Tijd

 Druk op de M-knop om het instellingen menu in te gaan.
 Kies het icoon dat je wilt veranderen en bevestig met OK.
 Verander de settings naar de gewenste stand en bevestig met OK.
 Druk nogmaals op de M-knop om het menu te verlaten.

Start de avondslaap

Sluit de ogen en start  

het nachtlampje Druk 3 sec. in

Schakel toetsenvergrendeling uit
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Algemene informatie

Stroomvoorziening

 Sam werkt op AC/DC (adapter inbegrepen) en 
batterijen (4 x 1.5 V, niet incl.).

 Bij gebruik op batterijen adviseren wij om de 
nachtlamp in te stellen op 5 minuten en de laagste 
helderheid te selecteren. Met andere instellingen kan 
de levensduur van de batterij significant afnemen. 

 De batterijen worden NIET opgeladen door de adapter. 
 Om te voorkomen dat bij eventueel wegvallen van  

de stroom de instellingen van de klok verloren gaan, 
kunt u batterijen gebruiken.

Batterijen leeg
Wanneer batterijen worden gebruikt zal in het midden van 
het LCD scherm een batterij icoon verschijnen wanneer 
de batterijen bijna op zijn. U wordt geadviseerd om de 
batterijen binnen afzienbare tijd op te laden of  
te vervangen.

Reset
Wanneer Sam op een of andere manier niet juist werkt, 
kan de reset knop aan de onderkant ingedrukt worden. 
De klok zal dan helemaal opnieuw opstarten.

Veiligheidsinstructies

Voor uw veiligheid en voor de levensduur van uw klok, 
raden wij u aan om de volgende standaard voorzorgs-
maatregelen te nemen:
 Dit product is geen speelgoed. Zorg ervoor dat het 

product uit de buurt is van kleine kinderen en laat  
uw kind niet spelen met de elektriciteitsaansluiting,  
het elektriciteitssnoer of de batterijen.

 Houdt het product uit de buurt van water en 
vochtigheid en gebruik het product alleen binnenshuis.

 De klok heeft een robuust design, maar kan kapot  
gaan bij vallen

 Het elektriciteitssnoer heeft een laag voltage, echter 
moet hier voorzichtig mee om worden gegaan.

 Verbinding met de AC/DC adapter mag niet worden 
onderbroken wanneer deze in gebruik is.

 Elektrostatische lading kan de werking van de 
slaaptrainer beïnvloeden. Druk op de reset knop 
wanneer dit gebeurt.

 Het apparaat en de AC/DC adapter moet niet worden 
blootgesteld aan waterdruppels en objecten gevuld  
met vloeistof, zoals vazen,

 Zet geen voorwerpen op het apparaat of op  
de AC/DC adapter.

 Gebruik alleen de bijgeleverde adapter voor  
het apparaat

 Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
 Gebruik geen alkaline, normale en/of oplaadbare 

batterijen door elkaar.
 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

Technische informatie

Deze ZAZU slaaptrainer voldoet volledig 
aan de volgende EU regelgeving:
 De ERP regelgeving EX 1275/2008 

voor klok en EC 278/2009 voor 
externe stroomvoorziening

 De Lage Voltage Richtlijn: 
2006/95/EC

 De EMC Richtlijn: 2004/108/EEC
 De RoHS Richtlijn: 2011/65/EU
 De Reach Richtlijn: 1907/2005
 De richtlijn: 94/62/EC
 ASTM F963 

Op het moment dat u afstand gaat 
doen van dit apparaat, denk dan 
alstublieft aan het milieu en doe dit 
verantwoordelijk. Uw locale overheid 
heeft speciale faciliteiten waar u uw 
product naar toe kunt brengen.

Vervaardigd en gedistribueerd door: 
ZAZU
Postbus 299
3740 AG  Baarn
Nederland
info@zazu-kids.nl

Verander de algemene instellingen 

DEMO functie  Hier wordt een voorbeeld nacht doorlopen.

Timer nachtlamp
 Automatisch uitschakelen na 5-15-30 minuten of  

de hele nacht aan (CONT).
 Gebruik 5 min. timer wanneer gebruik met alleen batterijen.

Helderheid scherm (1-7)  Gebruik laagste helderheid wanneer 

gebruik met alleen batterijen.

Alarm volume (1-7)

Melodieën

1 Lammetjes

2 Vogeltjes 

3 Standaard geluidsalarm

Tijd

 Druk op de M-knop om het instellingen menu in te gaan.
 Kies het icoon dat je wilt veranderen en bevestig met OK.
 Verander de settings naar de gewenste stand en bevestig met OK.
 Druk nogmaals op de M-knop om het menu te verlaten.
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Veel gestelde vragen

V  Hoe kan Sam’s ogen sluiten
 Iedere avond bij het naar bed gaan sluit je Sam’s ogen om te laten zien dat 

het bedtijd is. Je doet dit door de toetsenvergrendeling eraf te halen en dan 
de DOWN knop 3 sec. ingedrukt te houden. Sam gaat dan slapen, het 
nachtlampje zal oplichten zoals ingesteld in het menu.

 
V  Ik heb per ongeluk Sam zijn ogen gesloten. Hoe kan ik deze weer openen? 

 Allereerst haal je de toetsenvergrendeling eraf en dan houd je de M-knop  
3 sec. ingedrukt. Sam zal zijn ogen openen en terugkeren naar het basis 
scherm.

V  Ik krijg het nachtlampje niet aan. Hij blijft uitschakelen na 30 sec.?
 Het nachtlampje start alleen als Sam zijn ogen gesloten heeft. Dan begint 

de timer te lopen of blijft hij continue branden, zoals ingesteld in het 
instellingen menu.

V  Sam doet niets meer, het scherm en/of de knoppen werken niet meer. 
 Je zou kunnen proberen om Sam te resetten. Je kunt dit doen door wanneer 

hij aan de stroom zit, de reset knop onderop Sam in te drukken. De 
software zal opnieuw starten en meestal zijn de problemen verholpen.

V  Hoe werk het geluidsalarm
 Bij het instellen van de duur van het middagslaapje of bij het instellen  

van het tijdstip dat je uit bed mag, kun je aangeven of je wel/geen 
geluidsalarm wilt hebben. Deze kan tussen de 0-60 minuten na  
het openen van de ogen afgaan.

V  Als ik verdwaald ben in het menu of de ogen van Sam sluiten ‘spontaan’, 
hoe kom ik weer terug in het standaard scherm?

 Druk de M-knop 3 sec. in en Sam zal zijn ogen openen en terugkeren naar 
het dagscherm.

V  Onthoudt de klok de instellingen wanneer de stroom uitvalt?
 Wanneer de stroom uitvalt zal de klok de tijd niet onthouden, tenzij er 

batterijen in de klok zitten. We adviseren daarom om batterijen te gebruiken 
als back up.

V  Soms reageren de knoppen niet wanneer ik daar op druk.
 Waarschijnlijk is de toetsenvergrendeling geactiveerd. Om deze te 

deactiveren drukt u 1 sec. gelijktijdig op UP en OK.

V  Hoe lang kan ik de slaaptrainer gebruiken wanneer ik enkel batterijen 
gebruik?

 Wanneer u batterijen gebruikt, maak dan gebruik van alkaline batterijen. 
Daarnaast raden wij aan om de nachtlamp tijd op maximaal 5 minuten in 
te stellen en de helderheid zo laag mogelijk te zetten. In deze toestand 
zullen de batterijen minimaal 4-6 weken meegaan.

V  Gebruikt Sam batterijen als de adapter ook is aangesloten?
 Wanneer de adapter is aangesloten gebruikt Sam geen stroom uit de 

batterijen. Deze dienen slechts als back-up.

Vervaardigd en gedistribueerd door ZAZU
Postbus 299  |  3740 AG  Baarn  |  Nerderland  |  info@zazu-kids.nl
www.zazu-kids.nl
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