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1.  Waarvoor dient dit toestel 

De Ergosleep® Sleep Tracker wordt gebruikt om uw slaapgegevens bij te houden, zoals 

uw hartslag, uw ademhalingsfrequentie, uw draaibewegingen, uw slaapcyclus, enz. en 

biedt u een uitgebreide slaapanalyse en slaapadvies om uw slaapkwaliteit te helpen 

verbeteren. 

2. Toestel en bedieningselementen 
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De verpakking bevat: 

1* Ergosleep® Sleep Tracker  

1* USB-laadkabel     

1* Gebruiksaanwijzing    

 

3．．．．De slaapmonitor activeren en plaatsen 

De positie van het magnetische dekplaatje bepaalt of de Ergosleep® Sleep Tracker actief 

is of niet. 

Inactief                                                        Actief 

 

Temperatuur- en 

vochtigheidscontrole 



Opdat de Ergosleep® Sleep Tracker correct zou kunnen werken, dient hij in het bed 

tussen het matras en het bedlaken te worden geplaatst. 

       

 

 

1. Verwijder het magnetische dekplaatje. 

2. Plaats de piëzo-band zoals afgebeeld tussen het matras en het bedlaken, ongeveer 

op borsthoogte. De behuizing wordt aan de zijkant van het bed aan het laken 

bevestigd.  

3. Plaats het magnetische dekplaatje er weer op om het toestel te activeren. Draai 

hiervoor het magnetische dekplaatje over 180° in de aangeduide draairichting (het 

groene LED-lampje brandt kort). 

4. Ga in uw bed liggen. 

 

4. Download de App 

Activeer nu Bluetooth® op uw iOS- of Androidtoestel.  

Download de app en installeer deze op uw smartphone. U kunt de app gratis in de Google 

play store of in de Apple app store downloaden. Zoek naar “Ergosleep®”. 

 

iOS: Versie 8 en hoger. Android: Versie 4.3 en hoger. Vanaf Bluetooth® 4.0. 



5. Verbinden met de app 

1. Maak een persoonlijk account. 

2. Zoek de ID van het toestel via Bluetooth. Volg de instructies van de app om het toestel 

aan te sluiten. 

3. Klik op 'Start Sleep' op de monitoringpagina. Klik ‘s morgens op 'opstaan' om een 

slaaprapport te genereren. 

6. Technische Specificaties 

Spanningstoevoer 
Heroplaadbare lithiumionen-accu 3,7 V, laadstroom 

5.0     V1000mA 

Zendbereik Bluetooth® Max. 10 m 

Compatibiliteit 
Bluetooth® 4.0 en hoger, iOS 8 en hoger, Android 4.3 

en hoger 

Bandafmetingen Ca. 830 * 45 * 1,5 mm 

Gebruiksomstandigheden 0 ℃ - 40 ℃ (32 °F – 104 °F) 

Looptijd accu Tot 4 weken 

Gewicht Ca. 100 g 

 

7. Laden van de accu 

Om de accu te laden moet u het toestel d.m.v. de meegeleverde USB-kabel met de USB- 

aansluiting van de laadkabel aan een PC, een laptop of een USB-net onderdeel 

aansluiten. De USB-aansluiting is enkel geschikt voor het opladen, niet voor 

gegevensoverdracht. De laadtoestand van de ingebouwde accu wordt op het toestel d.m.v. 

de LED-indicator weergegeven: 

 

Power On De groene LED-indicator brandt gedurende 5 

seconden  

Batterij opladen  De rode LED-indicator blijft branden 

Batterij volledig opgeladen De groene LED-indicator blijft branden 

Lage batterij De rode LED-indicator knippert  



 

 

Veiligheidsaanwijzingen ACCU 

 

• Demonteer de accu niet of haal hem niet uit elkaar! Explosiegevaar!  

• Uit de buurt van vuur en warmtebronnen houden! Explosiegevaar! 

• Gooi lege batterijen en accu‘s niet bij het huishoudelijk afval. Gooi de lege batterijen 

in een daarvoor bestemde container die u op een afvalcontainerpark of bij bepaalde 

handelaars kunt vinden! 

8. Veiligheidsvoorschriften 

Gebruik dit toestel enkel voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing. Zo 

niet, dan vervalt de garantieclaim. 

• Het toestel is enkel ontworpen voor gebruik in binnenruimtes. 

• Het toestel is enkel voorzien voor gebruik op een vlak en effen bedoppervlak. 

Gebruik de Ergosleep® slaapmonitor niet op mobiele bedden (zoals op 

luchtmatrassen of hangmatten) omdat ze het toestel kunnen beschadigen. 

• Dit toestel is geen medisch product en kan niet gebruikt worden om een plotse 

hartstilstand te voorkomen. 

• Het gebruik van dit toestel kan een consultatie bij een arts niet vervangen. 

• Mensen met gezondheidsproblemen moeten in principe een arts raadplegen voor het 

gebruik van het toestel. 

• Het toestel mag niet gebruikt worden bij mensen met een pacemaker. 

• Het toestel mag niet te veel gebogen worden zodat de ingebouwde sensor niet 

beschadigd wordt. 

• Tijdens het laadproces mag het toestel niet gebruikt worden. 

• Laat het toestel niet in contact komen met vloeistoffen. Het is niet waterdicht. 

• Het toestel mag niet in de nabijheid van trillingsbronnen (bv. wasmachines, harde 

muziek enz.) worden gebruikt omdat trillingen de functie van het toestel kunnen 

beïnvloeden. 

• Gebruik het toestel enkel binnen de omgevingsvoorwaarden die beschreven staan 

in de „technische specificaties“! 

• Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsook door 

mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of door mensen met 

een gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of 

dat zij behoorlijk werden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij 

de daaruit voorvloeiende mogelijke gevaren begrijpen. 

• Dit toestel is géén speelgoed. 

• Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet 

onder toezicht staan. 

 



9. Garantie 

Contacteer een winkelpunt voor meer informatie over het product, de garantie en herstellingen. 

 

10. FCC verklaring van conformiteit 

 

 

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-richtlijnen. Het gebruik is onderworpen aan de 

volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen enkele schadelijke interferentie 

veroorzaken, en (2) dit toestel dient eventueel inkomende interferenties te accepteren, met 

inbegrip van interferenties die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. 

 

OPMERKINGEN 

 

1. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-storingen die veroorzaakt kunnen 

worden door ongeoorloofde wijzigingen of veranderingen aan dit toestel. Door 

dergelijke wijzigingen of veranderingen aan te brengen, verliest de gebruiker zijn 

bevoegdheid om het toestel te gebruiken. 

2. Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel van klasse B, 

in navolging van deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn bedoeld om een 

redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties in een 

woonomgeving. Dit toestel genereert en gebruikt radiogolven of kan deze uitstralen. 

Indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het 

interferenties veroorzaken die schadelijk kunnen zijn voor radiocommunicatie.  

 

Er is echter geen garantie dat er geen interferenties zullen optreden in een bepaalde 

installatie. Mocht dit toestel de radio- of televisieontvangst verstoren, wat vastgesteld kan 

worden door het toestel uit en terug aan te schakelen, wordt de gebruiker aan verzocht om 

te proberen de interferenties te verminderen door een of meerdere van volgende 

maatregelen toe te passen: 

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne 

- Plaats het toestel verder van de ontvanger 

- Sluit het toestel aan op een ander stopcontact dan dat waarop de ontvanger is 

aangesloten 

- Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio/tv-technicus om u te helpen 

 

Informatie en verklaring inzake blootstelling aan radiofrequentiestraling 

Dit toestel voldoet aan de CE- en FCC-stralingslimieten voor een onbeveiligde omgeving. 

Dit toestel dient geïnstalleerd en gebruikt te worden met een minimale afstand van 20 cm 

tussen het toestel en uw lichaam. De zender mag niet in de nabijheid van een andere 

antenne of zender geplaatst of samen hiermee gebruikt worden. 

 



 

 

CE-kennisgeving 

De geschikte temperatuur voor het product en de accessoires ligt tussen 0 °C en 40 °C. 

Neem de nationale en/of lokale voorschriften in acht op de plaats waar u het toestel wenst 

te gebruiken. 

 

Frequentieband Max uitgangsvermogen 

BLE 2402-2480MHZ   4 dBm 

 

Ergosleep® verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Ergosleep® Sleep 

Tracker voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-

conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: http://www.sleepace.com. 

 

OPMERKING: Demonteer of vervang de batterij NIET 


