
HOE WERKT SAM? 

Tijd om te slapen 
‘s Avonds sluit je samen met je kind SAM’s 
ogen. Zijn scherm zal dan donkerblauw 
oplichten. 

Nog heel even! 
Een half uur voordat SAM zijn ogen open doet, 
wordt het LCD scherm groen, het duurt nu 
niet lang meer. In de 30 minuten zullen 1 voor 
1 de 12 sterretjes verdwijnen en zo de tijd 
‘aftellen.  

Je mag opstaan. 
Op een door jezelf ingesteld tijdstip zal SAM zijn 
ogen openen. Zijn scherm zal dan lichtblauw 
worden en een zonnetje verschijnt in beeld. 
Optioneel kan er tot een uur na het openen van 
de ogen, een geluidsalarm klinken. 

DE KNOPPEN 

1 STAP TERUG OK/BEVESTIG 

OMLAAG 

OMHOOG + 

Toetsenvergrendeling  
AAN/UIT 

Ingedrukt houden: 
= alle stappen terug. 
= naar basis-scherm/ ogen open 

BASIS-SCHERM 

Opmerking: 
SAM sluit nu zijn ogen. Om ogen te openen, houdt de M knop 3 seconden ingedrukt. 

WANNEER OGEN OPEN 

OP SPECIFIEK TIJDSTIP: 

NA BEPAALD # MINUTEN: 

Toetsenvergrendeling uit 

Druk op OMLAAG  

Selecteer AMPM/24 uur 
Bevestig 

Stel tijd in  
Bevestig 

Selecteer wel/geen geluidsalarm  
Bevestig 

Kies hoeveel minuten later alarm 
Bevestig 

Toetsenvergrendeling uit 

Druk op OMHOOG 

Stel tijd in  
Bevestig 

Selecteer wel/geen geluidsalarm  
Bevestig 

Kies hoeveel minuten later alarm 
Bevestig 

+"

+"

GEBRUIKSKLAAR MAKEN 

2.  TIJD INSTELLEN 

1.  STROOMVOORZIENING 

Bevestig 

Kies AMPM/24 uur 
Bevestig 

Stel tijd in 
Bevestig 

Verlaat menu 

SAM’S OGEN SLUITEN 

 OM WAKKER TE WORDEN OP INGESTELD TIJDSTIP 

OM WAKKER TE WORDEN NA INGESTELD AANTAL MINUTEN 

Keylock uit 

OMLAAG 3 sec indrukken 

+"

Keylock uit 

OMHOOG 3 sec indrukken 

+"

ANDERE INSTELLINGEN 

Tijd : 
•  AM/PM of 24 uurs 

Melodietjes: 
1. Lammetjes 
2. Vogeltjes 
3. Standaard alarm geluid 

 

Alarm volume 

Helderheid LCD scherm 
Wanneer batterijen worden gebruikt, 
stel het laagste helderheid in. 

Timer nachtlamp 
•  5-15-30 minuten of continu  
•  Met batterijen timer op 5 min zetten 

DEMO functie 
Het bedtijd ritueel van nacht tot 
ochtend wordt in 20 sec. doorlopen.  

Toetsenvergrendeling uit 

Druk op Menu 

Selecteer een icoon 
Bevestig 

Wijzig instelling  
Bevestig 

Verlaat menu 

+"



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.. 
 
Toetsenvergrendeling 
Na 15 seconden wordt de toetsenvergrendeling automatisch geactiveerd, zodat uw 
kind de instellingen zelf niet kan veranderen. 
TIP: Laat uw kind niet zien hoe de toetsenvergrendeling werkt! 

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. 
 
Verlichting 
Wanneer de verlichting uit staat, kan deze voor korte periode aangeschakeld 
worden door op een van de knopen te drukken.  
 
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 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

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

A.  Druk de M toets 3 seconden in en SAM zal zijn ogen openen en terugkeren 
naar het  dagscherm 

V    Onthoudt de klok de instellingen wanneer de stroom uitvalt? 
A.  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. 
A.  Waarschijnlijk is de toetsenvergrendeling geactiveerd. Om deze te deactiveren 

drukt u 1 seconde gelijktijdig op UP & OK 

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

A.  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.     Kan ik de alarm tijd apart instellen van de slaap-tijd? 
A.  Ja, wanneer de middagslaap-timer of slaaptijd wordt ingesteld, kunt u los 

daarvan een alarm instellen. 
 

V.  Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de instellingen niet wijzigt? 
A.     Na 15 sec. wordt de toetsenvergrendeling automatisch geactiveerd. Dit kunt    

u ook handmatig doen door tegelijk op de UP en DOWN knop te drukken.  

V.   Is er een demo functie om aan mijn kind te laten zien hoe SAM werkt? 
A.  Er is een demo functie in het instellingen menu. In ongeveer 20 seconden 

laat de demo het gehele bedtijd ritueel zien van slapen tot opstaan. 
 
V.    Hoe weet ik of de klok is geactiveerd? 
A.  De geactiveerde functies worden bovenin het LCD scherm weergegeven. Dus 

ofwel timer-icoon of het bedje icoon, en optioneel het het icoon alarmklok. 

V.    Hoe kan ik zien of de toetsenvergrendeling is geactiveerd? 
A.  Wanneer de toetsenvergrendeling is geactiveerd zal bovenin het LCD 

scherm het icoon met het slotje te zien zijn. 

V.    Hoe kan het dat SAM zijn ogen niet open doet bij het wakker worden? 
A.  Waarschijnlijk zijn de batterijen bijna leeg, probeer deze te vervangen met 

nieuwe alkaline batterijen. 

V.    Wanneer ik geen alarm geluid in wil stellen, moet ik dan het volume anders  
instellen? 

A.  Nee, dat is niet nodig. Wanneer u de klok activeert kunt u kiezen of u het 
geluid aan wilt zetten of niet.  

 

Scan voor uitgebreide instructies 
of ga naar www.zazu-kids.nl/qr1 
 

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 

 
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 gedistributeerd door: 
ZAZU 
Postbus 299 

3740 AG CW Baarn 
The Netherlands 

 
info@zazu-kids.nl 
 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Voor uw veiligheid en voor de levensduur van uw klok, raden wij u aan om de 
volgende standaard voorzorgsmaatregelen 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 electriciteits-aansluiting, 
het electriciteits snoer 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 electriciteits snoer 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. 

•  Elektro-statische 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 

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING 
GEBRUIKSAANWIJZING 

SAM 
Slaaptrainer & Nachtlamp 


