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Geachte klant,
U hebt gekozen voor de aankoop van een kwalitatief hoogwaardig product van  
het merk snuutje - slimme functies en een fris design voor een thuis vol geluksmo-
menten. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
Uw snuutje-team

OVER DEZE HANDLEIDING
Deze gebruikshandleiding beschrijft hoe u het artikel veilig gebruikt en onder-
houdt. Bewaar deze gebruikshandleiding voor latere referentie. Als u het artikel  
aan derden doorgeeft, dient u ook altijd deze gebruikshandleiding mee te geven.
De niet-naleving van deze gebruikshandleiding kan tot persoonlijk letsel of schade 
aan het artikel leiden.
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TOELICHTING VAN SYMBOLEN

Dit symbool in combinatie met het woord GEVAAR waarschuwt voor 
ernstig letsel.

Dit symbool in combinatie met het woord WAARSCHUWING waar-
schuwt voor matig tot licht letsel.

Dit symbool in combinatie met het woord

OPMERKING waarschuwt voor materiële schade.
Dit symbool wijst op aanvullende informatie en algemene informatie.

VERPAKKINGSINHOUD

• Inslaaphulp
• USB-kabel
• Gebruikshandleiding

REGLEMENTAIR GEBRUIK 

Dit apparaat is als inslaaphulp geconcipieerd en uitsluitend bedoeld voor particulier 
gebruik binnenshuis.
Het apparaat is niet geschikt voor een commercieel gebruik in praktijken of tijdens 
therapieën. De inslaaphulp is geen medisch hulpmiddel.

VEILIGHEID

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Het apparaat bevat een lithium-ion-accu. Deze mag niet worden gedemonteerd, 
in vuur worden gegooid of worden kortgesloten. Explosiegevaar! Bescherm de 
ingebouwde accu tegen te hoge temperaturen. De accu is vast in het apparaat 
geïntegreerd en mag niet zelf worden vervangen of gedemonteerd. Bij een onjuiste 
demontage van de accu bestaat explosiegevaar. Als de accu defect is, dient u con-
tact op te nemen met de klantenservice of een vakman.

GEVAAR VOOR KINDEREN
Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat 
verstikkingsgevaar.

GEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT
U mag het artikel niet wijzigen. Laat reparaties door een vakman uitvoeren, omdat 
niet-vakkundig gerepareerde apparaten een risico voor de gebruiker vormen.
U mag de behuizing niet openen en geen voorwerpen in de openingen van de  
behuizing steken.
Plaats geen met vloeistoffen gevulde
bakken/schalen/kommen/vazen op of naast het apparaat. Die kunnen omvallen en 
de uitgelopen vloeistof kan de elektrische veiligheid belemmeren.

VOORKOM SCHADE AAN HET APPARAAT

•  Bescherm de inslaaphulp tegen heftige stoten, schokken, direct zonlicht alsook 
vuil en vocht. 

•  U mag het artikel niet wijzigen. Laat reparaties alleen door een vakman uitvoeren. 
Door onjuiste reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.

•  Plaats de inslaaphulp nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. kook-
platen enz.).

•  Stel de inslaaphulp nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of 
weersinvloeden (regen enz.).

• Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
•  Het apparaat beschik over rubberen voetjes. Omdat oppervlakken uit de meest 

uiteenlopende materialen bestaan en met verschillende onderhoudsmiddelen 
worden behandeld, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze 
stoffen bestanddelen bevatten die de rubberen voetjes aantasten of week laten 
worden. Plaats eventueel een slipvaste onderlegger onder het apparaat.

• Gebruik alleen originele accessoires.
•  Gebruik voor de reiniging geen agressieve chemische reinigingsmiddel en, 

schuurmiddelen, harde sponzen of dergelijke.

CONFORMITEITSVERKLARING
Bij dezen verklaart Waagen-Schmitt GmbH dat de inslaaphulp SNU 1900 aan de 
richtlijnen 2014/30/EU en 2011/65/EU voldoet.
De conformiteit verliest zijn geldigheid als het apparaat zonder onze toestemming 
is gewijzigd.

Hamburg, maart 2020
Waagen-Schmitt GmbH
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IN ÉÉN OOGOPSLAG
1. Inslaaplicht
2. Sleep-timer tijden
3. Natuurlijke klanken en geluiden
4. Volumeregelaar
5. Aan/uit-schakelaar voor natuurlijke klanken en geluiden
6. Hoofdschakelaar ON/OFF (onderkant)
7. Aan/uit-schakelaar voor inslaaplicht
8. USB-aansluiting
9. Laadindicatielampje

Zonder afbeelding: USB-laadkabel

ACCU OPLADEN

Verbind de meegeleverde USB-laadkabel met de USB-aansluiting van het appa-
raat en met de USB-aansluiting van een computer (pc, tablet, notebook) of een 
USB-oplader.
Het rode indicatielampje geeft het laadproces aan: 

knippert: accu wordt opgeladen 
brandt continu:  accu is volledig opgeladen

Let op:
• De olaadduur bij ingebruikname bedraagt ca. 1,5 uur.
• Een volledige accu is voldoende voor een bedrijfsduur van ca. 6 uur.

OVER DE INSLAAPHULP

Het apparaat biedt functies die u kunnen helpen te ontspannen en in slaap te vallen:
• Diverse natuurlijke klanken en geluiden.
•   Een licht dat op het plafond wordt geprojecteerd en optisch de menselijke 

ademhaling simuleert. Pas uw ademhaling aan het licht aan om tot rust te 
komen en te ontspannen.

• Beide functies kunnen worden gecombineerd.
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GEBRUIK

IN- EN UITSCHAKELEN

De hoofdschakelaar zit aan de onderkant van het apparaat.
- Schakel de inslaaphulp met de aan/uit-schakelaar in (ON) en weer uit (OFF).

NATUURLIJKE KLANKEN EN GELUIDEN AFSPELEN

1. Schakel het apparaat in.
2. Druk gedurende ca. 2 seconden op YYY.
3. Tik op het gewenste klanksymbool.

Ruisen

Ventilator

Oceaan

Regen

Water

Zomernacht

4. Stel via XXX het gewenste volume in.
5.  Druk gedurende ca. 2 seconden op YYY om het afspelen van de klanken te 

stoppen.

INSLAAPLICHT GEBRUIKEN

Voor deze functie moet de ruimte zo donker mogelijk zijn.
1. Schakel het apparaat in.
2. Druk gedurende ca. 2 seconden op XX.
-	 	Er	verschijnt	nu	een	blauwe	en	licht	flakkerende	afbeelding	op	het	plafond.
- Het ritme waarin het licht uitdijt wordt op den duur langer.
3.  Houd uw ogen open en probeer in het ritme van het licht in- en weer uit te ade-

men.  

Het licht dijt uit.  Het licht krimpt.
- adem in.  - adem uit.

4. Druk gedurende ca. 2 seconden op XX om het licht uit te schakelen.

SLEEP-TIMER GEBRUIKEN (AUTO OFF)

Na een in te stellen tijd worden de natuurlijke klanken/geluiden of het licht of 
beide uitgeschakeld.
1. Schakel de gewenste functies in (geluid en/of licht).
2. Tik de gewenste duur aan: 10, 30 of 60 (minuten).
3.	 Na	afloop	van	de	ingestelde	tijd	wordt	het	apparaat	automatisch	uitgeschakeld.

•			Om	het	apparaat	voor	afloop	van	de	gekozen	tijd	uit	te	schakelen,	drukt	u	op	
YYY of XX of op beide knoppen (afh. van de gekozen functie).

•   Let op: Activeer de sleep-timer na elke inschakeling van de inslaaphulp OP-
NIEUW door een kort aantikken, ook als de timer-weergave al brandt.

REINIGEN

VOORKOM SCHADE AAN HET APPARAAT
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onder.
-  Gebruik in geen geval agressieve, krassende of schurende reinigingsmiddelen 

of dergelijke om het apparaat te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast 
raken.

-   Veeg het apparaat indien nodig met een licht vochtige doek schoon.
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STORINGEN OPLOSSEN

Storing Mogelijke oorzaak

Apparaat werkt niet. • Staat de hoofdschakelaar op ON?
• Is de accu voldoende opgeladen?

Er is niets te horen. •     Staat het volume te laag?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: Inslaaphulp SNU 1900
Accu: 3,7 V / 500 mAh
Lithium-ion-accu
USB-aansluiting: Ingangsspanning:
5 V DC / 500 mA
Max. vermogen:  ca. 0,4 W
Distributeur  Waagen-Schmitt GmbH 
(geen service-adres):  Hammer Steindamm 27-29
 22089 Hamburg, Germany snuutje@waagen-schmitt.de

Onze producten worden continu doorontwikkeld en verbeterd.
Om deze reden zijn ontwerp- en technische wijzigingen op elk moment  
mogelijk.


