
AUPING 
SMART BEDROOM 

Auping en Landal GreenParks geloven dat een goede nachtrust de basis is om optimaal van uw vakantie in de natuur te genieten. 
U slaapt hier daarom op een Auping Original boxspring met een Auping Smart base. Dat is een zogenaamde ‘slimme bedbodem’. 
De Auping Smart base zorgt voor een fijne nacht, wekt u op het allerbeste moment met uw lievelingsmuziek én zorgt ervoor dat u 
nooit meer wakker ligt door uw snurkende partner. Of andersom natuurlijk.

De verschillende functies die u kunt ervaren in deze slaapkamer:

 - Niet meer wakker liggen van een snurkende partner
   Zodra de bijbehorende app hoort dat u snurkt, beweegt de spiraalbodem even of gaat het hoofdeinde van uw bed iets omhoog. 

Hierdoor kunt u weer vrij ademen. En is het heerlijk stil in de slaapkamer.

 -  Heerlijk wakker worden met de slimme wekker
   In plaats van dat vervelende wekkerdeuntje komt uw hoofdeinde rustig omhoog op het moment dat u het lichtste slaapt. 
  Dát is pas lekker wakker worden.  

 - Slaapkamer rituelen
   We hebben een aantal slaapkamer rituelen voor u ingesteld door te koppelen met andere smart apparaten zoals een Sonos 

speaker, Philips Hue verlichting en Google Home. Zo gaan de gordijnen automatisch voor u open als u opstaat en als
  u  ’s avonds of ’s nachts uit bed stapt dan gaat er een lampje voor u aan onder het bed. Op de achterkant leest u hoe u 
  deze rituelen kunt starten.

 - Verhaaltje voor het slapen gaan
  Luister samen met uw kinderen naar het interactieve Auping verhaaltje voor het slapen gaan via Google Home.



Auping Smart base
U kunt op verschillende manieren gebruik maken en genieten van de voordelen van de Auping Smart base. Er zijn een aantal 
standaard instellingen voor u geprogrammeerd die u kunt starten door te praten tegen Google Home. Via de Auping Connect app
op de mobiele telefoon is het verstelbare bed zelf te bedienen en de anti-snurkfunctie in te schakelen. 

Vraag maar eens aan Google:

   

Ongestoorde nachtrust zonder snurken

In de Auping App stelt u de gevoeligheid in, op welke bedhelft u ligt, na hoeveel minuten de App de meting moet starten en kies 
welke anti-snurkmodus u wilt activeren: 

 - Lift: het rugdeel komt iets omhoog, zodat uw keel zich wat meer opent en het snurken stopt.
 - Nudge: het rugdeel beweegt kort, zodat u zich omdraait en het snurken stopt.

- Hey Google, praat met Auping.
 Het Auping bedtijdverhaaltje “Bram en het magische  
 bed” start.

- Hey Google, goodmorning.
  Het is tijd om op te staan. De gordijnen in uw slaapkamer 

gaan open, de lampen gaan zachtjes aan, de radio gaat 
aan en het rugdeel van het bed wordt omhoog gezet 
zodat u makkelijk uit uw bed kunt stappen.

- Hey Google, goodnight.
 Het is tijd om te gaan slapen. De lampen en de muziek 
 gaan uit, de gordijnen gaan dicht en het rugdeel van
 het bed gaat naar beneden.

- Hey Google, with love.
  Nog even tijd voor elkaar voor het slapen gaan, om 

samen de dag door te nemen bijvoorbeeld. De lampen 
kleuren rood,  Sonos speelt een romantisch muziekje, 

  de gordijnen gaan dicht en het rugdeel van het bed
 gaat omlaag. 

 - Hey Google, reading.
   Nog even lezen voor het slapen gaan. De lampen 

worden feller gezet, de muziek gaat wat zachter
  en het rugdeel van het bed gaat omhoog.

 - Hey Google, beds up / beds down.
  We zetten het rugdeel van het bed automatisch 
  voor u omhoog of omlaag.

 - Hey Google, stop.
  Dan wordt alles onderbroken en uitgezet.

Wilt u meer uitproberen met de Auping Smart base? Kijk dan op auping.com/smartbase-support

Wij vertrouwen erop dat u de extra apparaten in de slaapkamer bij vertrek netjes achterlaat, zodat ook de gasten na u kunnen genieten 
van een Smart bedroom ervaring. 


