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AANWIJZING

Pam de pinguin
slaaptrainer 
met draadloze speaker en nachtlamp

ALLEEN ALS NACHTLAMP GEBRUIKEN

ZET PAM IN DE ALLEEN NACHTLAMP FUNCTIE ..........................................................
Houdt de D knop 3 sec. in gedrukt en selecteer zo het slaaptrainer uit symbool. 
   = slaaptrainer AAN
   = slaaptraining UIT, alleen nachtlamp functie

GEBRUIK HET NACHTLAMPJE ........................................................................................
•  Bij het naar bed gaan kun je Pam nu als nachtlampje gebruiken, zonder dat hij 

in de ochtend oranje en groen zal oplichten.
Druk knop A in om het lampje aan te zetten.

•  Door meerdere keren op knop A te drukken verandert de kleur van het lampje: 
blauw, rood, wit, roze, multi-kleur, uit.

Zet Pam op de basis en hij blijft de hele nacht aan. Pak Pam van de basis, 
de helderheid gaat omlaag en hij gaat automatisch na 30 min. uit. 

MUZIEK AFSPELEN VIA SPEAKER

DE DRAADLOZE SPEAKER VERBINDEN .........................................................................
•  Houdt de knoppen B en D 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten. 

Het  icoontje verschijnt in beeld als hij ingeschakeld is.
•  Schakel de Bluetooth op je mobiele apparaat aan.
•  Zoek ZAZU-PAM en druk op verbinden.
•  Zodra je verbonden bent kun je je muziek afspelen.

Heb je Pam op de basis dan blijft de bluetooth continu aan. Haal je Pam van de 
basis dan schakelt de muziek tegelijk met de het nachtlampje na 30 min. uit. 

Kijk op onze website voor ZAZU Spotify playlists met speciaal geselecteerde 
playlists. www.zazu-kids.nl/product/pam/

ALGEMENE INFORMATIE

LICHT OPTIES
•  Kleur licht  Door meerdere malen op het AAN/UIT knopje te drukken kun 

je de kleur van het lampje wijzigen. 1x blauw, 2x rood, 3x wit, 4x roze ,
5x multi-kleur, 6x UIT.
Note  oranje en groen licht voor in de ochtend staan vast en kunnen niet 
gewijzigd worden.

•  Continue lampje of automatisch uit  Wanneer Pam op het laadstation staat zal 
het lampje de hele nacht blijven branden. Zodra hij van het laadstation af wordt 
gehaald zal het licht en/of muziek automatisch na 30 minuten uitschakelen.

•  Helderheid nachtlampje  Wanneer Pam op het laadstation staat, is het licht 
feller dan wanneer je hem van het laadstation afhaalt.

AM/PM VERSUS 24 UUR INSTELLING
Bij het instellen van de uren van zowel tijd als opstaan-tijd kom je eerst langs 
0-23 van 24 uurs instelling en daarna langs de 1-12 van AM en PM.

STROOMVOORZIENING
• Pam is voorzien van een oplaadbare batterij, een laadstation en een USB kabel.
•  Om de batterij op te laden, zet Pam op het laadstation. Zodra Pam wordt 

opgeladen, gaat het licht even knipperen.
•  Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het ‘batterij’-icoontje in de display gaan 

knipperen. U wordt geadviseerd om Pam op te laden.

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

VEILIGHEIDSINFORMATIE
Voor uw veiligheid en voor de levensduur van 
uw slaaptrainer, raden wij u aan om de volgende 
standaard voorzorgsmaatregelen te nemen:
•  Laat Pam niet in contact komen met water. 
•  Om schoon te maken, ontkoppel de USB kabel 

en reinig voorzichtig met een vochtige doek.
•  Dit product alleen gebruiken met meegeleverde 

USB kabel.
•  De verpakking buiten bereik van kinderen 

houden.
•  Haal het lampje niet zelf uit elkaar om te 

repareren, maar neem contact op met ZAZU.
•  De batterij kan niet vervangen worden.
•  Dit product alleen binnenshuis gebruiken
•  Bewaar de verpakking en gebruiksaanwijzing.

TECHNISCHE INFORMATIE
Deze ZAZU slaaptrainer voldoet volledig aan 
de EU, US, CA, NZ, AUS regelgeving.

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.
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Hoe werkt de slaaptrainer?

Tijd om te slapen
Bij het naar bed gaan, kun je 
Pam als nachtlampje gebruiken 
en kun je je eigen kleur kiezen.

Het nachtlampje kan de hele 
nacht aan blijven of automatisch 
na 30 minuten uitschakelen.

Nog heel even
Iedere dag, 30 minuten voordat je 
uit bed mag, zal Pam automatisch 
oranje oplichten om je kindje 
te laten zien dat het niet lang 
meer duurt.

Je mag opstaan
Iedere dag op de door jezelf 
ingestelde tijd, zal Pam auto-
matisch zijn kleur naar groen 
veranderen om te laten zien 
dat je nu uit bed mag.

Batterijstatus

Slaaptraining AAN

Slaaptraining UIT

Opstaan-tijd

Draadloze speaker AAN

A

D

D

B

C

+

DE BASISFUNCTIES

D SLAAPTRAINING AAN/UIT
Druk D 3 seconden in
   = slaaptraining  AAN
   =  slaaptraining UIT. Gebruik 

Pam nu als nachtlampje, 
zonder groen en oranje 
licht in de ochtend.

B   DRAADLOZE SPEAKER 
AAN/UIT  
Houdt B en D 3 seconden 
tegelijk ingedrukt om speaker 
aan/uit te zetten. Wanneer 
de speaker is ingeschakeld 
verschijnt het  icoon in 
de display.

A AAN/UIT  
Houdt 3 seconden ingedrukt om 
Pam AAN/UIT te zetten. Druk kort 
in om kleur van lampje te wijzigen. 

B TIJD  
Houdt 3 seconden ingedrukt om 
de tijd in te stellen. Bevestig de 
ingestelde uren/minuten door kort 
in te drukken.

C JE MAG OPSTAAN  
Houdt 3 seconden ingedrukt om 
de opstaan-tijd in te stellen. 
Bevestig de ingestelde uren/
minuten door kort in te drukken.

D OMHOOG
Met deze knop kun je de uren 
en minuten wijzigen.

EERSTE GEBRUIK

PAM AANZETTEN ...............................................................................................................
•  Indien nodig, laadt Pam op met de USB kabel.
•  Houdt knop A 3 sec. ingedrukt om Pam aan te zetten. Het display zal de tijd 

weergeven.

DE TIJD INSTELLEN ...........................................................................................................
•  Druk knop B 3 sec. in om de tijd in te stellen. De uren zullen gaan knipperen.
• Selecteer het juiste uur met knop D en bevestig met knop B.
•  Nu zullen de minuten knipperen. Kies de juiste minuten met knop B en 

bevestig met knop D.
• De tijd is nu ingesteld.

AM/PM versus 24 uurs instelling  Bij het instellen van de uren, kom je eerst langs 
0-23 van de 24 uurs instelling en daarna langs 1-12 van AM en PM.

GEBRUIK ALS SLAAPTRAINER

JE MAG OPSTAAN-TIJD INSTELLEN ..............................................................................
•  Druk knop C 3 seconden in om de opstaan tijd in te stellen. 

De uren zullen gaan knipperen.
•  Selecteer de juiste uren met knop D en bevestig met knop C.
•   Nu zullen de minuten knipperen. Kies de juiste minuten met knop D en 

bevestig met knop C.

ZET PAM IN DE SLAAPTRAINER FUNCTIE .....................................................................  
Controleer of Pam in de slaaptrainer modus staat: 
   = slaaptraining AAN
   = slaaptraining UIT
Wijzig de instelling door 3 seconden op knop D te drukken.
Pam is nu gereed en zal iedere dag automatisch oranje oplichten 30 minuten 
voor de ingestelde opstaan tijd en groen worden zodra het OK is om op te staan.

GEBRUIK HET NACHTLAMPJE ........................................................................................
•  Bij het naar bed gaan kun je Pam ook als nachtlampje gebruiken. Druk knop A 

in om het lampje aan te zetten.
•  Door meerdere keren op knop A te drukken verandert de kleur van het lampje: 

blauw, rood, wit, roze, multi-kleur,uit.
Zet Pam op de basis en hij blijft de hele nacht aan. Pak Pam van de basis, de 
helderheid gaat omlaag en hij gaat automatisch na 30 min. uit.

Je mag opstaan

Vroege morgen

’s Nachts’s Nachts

Vroege morgen

Je mag opstaan




