
GEBRUIKSAANWIJZING 
Uw Sound Pillow© MP4 speler 

Afspeellijst 
Vooraf geïnstalleerde geluidsopnamen/tracks 

Alternatieve manier om de MP4 speler aan- of uit te zetten als de aan/uit 
schakelaar onderop naar rechts (ON) staat: 
- Inschakelen: Houd de Start/Pauze toets ingedrukt gedurende 1 seconde. 
- Uitschakelen: Houd de Start/Pauze toets ingedrukt gedurende 1 seconde. 

Wisselen van geluidsopname/track 
- Volgende: druk op toets met dubbele pijltjes naar rechts. 
- Vorige: druk op toets met dubbele pijltjes naar links. 

Volume aanpassen 
- Harder: druk aan de bovenkant van de volumeknop. 
- Zachter: druk aan de onderkant van de volumeknop. 

Displayverlichting weer activeren 
Druk op een willekeurige toets. 

Slaapstand instellen 
Navigeer naar Home: 

- Druk op de menu toets. 
- Back to home is nu geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de pijltjes toets (links of rechts) totdat Instellen is geselecteerd. 
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets totdat Shutdown Setting is geselecteerd. 
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets totdat Sleeptimer is geselecteerd. 
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets totdat Sleeptimer Instellen is geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu toets om de minuten te verhogen of op de terug toets om 
de minuten te verlagen. 
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk 3x op de pijltjes naar links toets om terug te gaan naar Home. 
- Druk 2x op de pijltjes naar links toets om Muziek te selecteren. 
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de menu of terug toets om Alle nummers of Resume (huidige
nummer) te selecteren.
- Bevestig met de start/pauze toets.

Batterij opladen 
LET OP dat de MP4 speler is uitgeschakeld voordat deze aan de oplader 
wordt bevestigd. 
- Plaats de USB-kabel met de “smalle” kant in de USB-ingang van de MP4
speler.
- Plaats de “brede” kant van de USB-kabel in de zwarte USB-stekker. 
- Steek de USB-stekker in het stopcontact.
- Na enkele seconden zal het display van de MP4 speler oplichten en 
verschijnt er een batterij oplaad symbool. De MP4 speler laadt nu op. 

Afspelen tijdens het opladen 
LET OP dat de MP4 speler is uitgeschakeld voordat deze aan de oplader 
wordt bevestigd. 
- Plaats de USB-stekker in het stopcontact.
- Zet de MP4 speler aan.

Koppelen met Bluetooth (externe luidsprekers of hoortoestellen) 
LET OP dat het volume van zowel de MP4 speler als het te koppelen apparaat 
vóór het koppelen laag wordt gezet. 
- Zet u apparaat in de koppelstand. 
- Navigeer op de MP4 speler naar Home: 
- Druk op de menu toets. 
- Back to home is nu geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de pijltjes toets (links of rechts) totdat Bluetooth is geselecteerd. 
- Bevestig met de start/pauze toets.
- MP4 speler zoekt het apparaat (dit kan even duren). 
- Wanneer er apparaten worden gevonden, verschijnen de namen in het 
display.
- Druk op de menu of terug toets om het gewenste apparaat te selecteren. 
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk nogmaals op de start/pauze toets om het apparaat te koppelen. 
- Gebruik de toets met de pijltjes naar links om weer naar het beginscherm te
gaan.

Overige Instellingen en Opties 
Om één van de overige opties in te stellen, navigeert u eerst naar Home: 
- Druk op de menu toets. 
- Back to home is nu geselecteerd.
- Bevestig met de start/pauze toets.
- Druk op de pijltjes toets (links of rechts) totdat Instellen is geselecteerd. 
- Navigeer met menu of terug toets naar de gewenste optie 
- Bevestig met de start/pauze toets 

Wekkermodus 
- Kalender
- Secondemaat (stopwatch)
- Wekker

Taal 
Keuze uit 27 talen 

Beeldinstellingen 
- Helderheid 
- Timer achtergrondverlichting
- Screensaver

Shutdownsetting 
- Sleeptimer (1-99 minuten)



Datum en tijd 
- Tijdinstellingen 
- Datuminstellingen 

Fabrieksinstellingen 
LET OP: Hiermee verwijdert u mede alle door Sound Pillow© aangebrachte 
instellingen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. 

Apparaat formateren 
LET OP: Hiermee verwijdert u alles van het apparaat, zowel instellingen als 
opnamen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. 

Door Sound Pillow© uitgevoerde handelingen op uw MP4 speler 
1. De batterij van uw MP4 speler is reeds opgeladen. 
2. De MP4 speler is ingesteld op Repeat 1 (aanbevolen instelling). 
3. Het volume is ingesteld tussen 27 – 30. 
4. De track A: Rain staat op een afspeeltijd tussen de 20-30 seconden met als
reden: 
- de MP4 speler is in de fabriek getest 
- de luisteraar hoort bij het eerste gebruik direct de muziek omdat de track al 
is gestart (natuurlijk kunt u ook de hele track beluisteren) 
5. Timer displayverlichting is ingesteld op 30 seconden 
** Zet de MP4 speler in het menu NIET terug naar fabrieksinstellingen!!

Problemen oplossen; 
Geluid van de Sound Pillow© klinkt dof: 
- Draai het kussen om, de speakers zijn naar het matras gericht 
Geen geluid of slechts 1 speaker werkt: 
- Controleer of de aansluiting van uw Sound Pillow© ver genoeg in uw MP4
speler zit 

- Controleer of het volume aan staat 

MP4 speler wil niet inschakelen: 
- Laad de batterij op 
- Schuif aan/uit schakelaar naar OFF,  schakel vervolgens weer naar ON 

Kan geen extra opname op de MP4 downloaden: 
- Controleer de aansluitingen 
- Het gebruik van een kortere USB kabel kan helpen 
- Controleer de beschikbare geheugen capaciteit
- Controleer of de opname bestanden geschikt zijn voor MP4 

Veel gestelde vragen;  
Waarom heeft de MP4 speler Bluetooth, maar het kussen niet? 
- Bluetooth is niet altijd stabiel. 
- Instabiele verbindingen en geluiden kunnen de slaap verstoren. 
- Doordat de MP4 speler is voorzien van Bluetooth, kan deze worden 
gekoppeld met externe boxen of hoortoestellen. 

Wat is de batterijduur? 
- Ongeveer 30 uur bij gebruik in combinatie met de Sound Pillow©. Dit 
varieert en is afhankelijk van het afspeel volume. 
- 8 – 10 uur bij gebruik in combinatie met een Bluetooth verbinding. 

Waarom wordt het display donker? 
- Dit verhoogt de batterijduur, de MP4 speler hoeft minder vaak te worden 
opgeladen.
- Een donkere omgeving wordt aanbevolen bij het slapen. 

Kan ik een opname/muziek toevoegen aan de afspeellijst? 
- Ja, de MP4 speler ondersteunt MP4 bestanden welke kunnen worden 
geïmporteerd via de micro USB kabel vanaf PC/laptop. 

- LET OP: het volume van een eigen opname klinkt niet net zo luid als de
originele opnamen. 
- Sound Pillow© beschikt over meer geluidsopnamen die tegen betaling
kunnen worden gedownload. SoundPillow.com/Downloads 

Hoe is het Sound Pillow©® Slaapsysteem ontwikkeld voor slaap? 
De geluidsopnamen zijn evolutionair en "hypnotiserend”. Er wordt gebruik 
gemaakt van verlengde akkoorden en er is vrijwel geen beat/ritme of luide 
geluid/volume verandering waarneembaar. De natuurgeluiden en de 
muziekopnames bevatten binaurale tonen, die bedoeld zijn om de geest te 
ontspannen. De geluidsopnamen zijn daarnaast voorzien van een verlengde 
fade-in en fade-out om de slaper niet te storen. In combinatie met de 
comfortabele Sound Pillow© en het uitstekende geluid biedt het systeem 
een natuurlijke ontspannen ervaring. 

Wat zijn de garantiebepalingen? 
- Sound Pillow©: 90 dagen bij fabrieksfouten 
- Slaapsysteem MP4 speler: 6 maanden bij fabrieksfouten 

Zorg ervoor dat het snoer van de Sound Pillow© goed is weggewerkt met zo 
min mogelijk speling 

Het Sound Pillow© slaap systeem is speciaal ontwikkeld  voor, en alleen 
bedoeld voor, gebruik in combinatie met Sound Pillow© Producten. 

De opnames bevatten binaurale tonen om de hersen activiteit tot rust te 
brengen om vervolgens in een zeer ontspannen staat te komen. 
Luister niet naar de opnamen tijdens het rijden, werk, training, etc. 

Alle opnamen in de afspeellijst zijn geschreven, geproduceerd en 
opgenomen in de U.S. 

Product specificaties: 
Afmeting: 86 mm x 42 mm x 9mm 
Gewicht: 46 gr 
Display: 4.445 cm “diagonaal” 
USB: USB 2.0 
Geheugen: 8GB flash memory 
Geluidsdrager: MP4 
MP4 bit rate: 8K bps 320K bps 
Freq resp. w/ Sound Pillow© : 31.5Hz – 18,000Khz 
System: Windows98/SE/ME/2000/XP 

 Gebruik het Sound Pillow© Slaap Systeem niet in de buurt van 
water of in een extreem vochtige omgeving. 

 MP4 speler niet laten vallen of blootstellen aan hevig schokken. 

 Garantie 6 maanden 

Sound Pillow©, een geregistreerd handelsmerk van Armbruster Enterprises, 
Inc. Alle voor het Sound Pillow© Slaap Systeem ontwikkelde en gebruikte 
geluids opnamen zijn ontwikkeld door, Dr.Harry Henshaw, Ed.D. and 
Armbruster Enterprises,Inc.  “Copy Written” 

Patent Pending. 
ALL RIGHTS RESERVED. 

Official Distributor Netherlands and Europe 

Nijverheidsweg 23E 
3641 RP Mijdrecht 

info@batterybenelux.nl 
+31 (0)88 530 6030 




