
Instrukcja obsługi

Uwaga:  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji przed uruchomieniem urządzenia
Dziękujemy  za zakup KID’Sleep Classic, Twoje dziecko będzie teraz miało teraz przyjazną wskazówkę kiedy jest czas aby wstać.  Poniżej 
przedstawiamy kilka wskazówek dla użytkownika KID’Sleep:
- dla dzieci poniżej 30 miesiąca życia, rekomendujemy używanie KID’Sleep jako tradycyjnej plamki nocnej: w zestawie otrzymałeś wkład z 

ilustracją przedstawiającą pojedynczą postać, wstaw ilustrację na tarczę KID’Sleep i włącz na 
- dla dzieci powyżej 30 miesiąca życia, możesz używać KID’Sleep do informowania  Twojego  dziecka  kiedy jest czas na sen, a kiedy pora już 

wstać z łóżka;  wstaw wkład z ilustracją dwóch postaci (jedna z nich śpi, jedna już nie śpi) na tarczę KID’Sleep i przełącz wyłącznik na    . Kiedy
postać z ilustracji śpi, Twoje dziecko powinno także spać, kiedy postać z ilustracji nie śpi – to jasna wskazówka dla Twojego dziecka, że czas już 
wstać. Powiedz swojemu dziecku aby postępowało dokładnie jak postać na ilustracji. Twoje dziecko z łatwością będzie naśladować zachowania 
swojego nowego przyjaciela!

-  jeśli chcesz używać KID’Sleep jako tradycyjnego budzika, ustaw przełącznik na a odgłosy natury i piejący kogut zapieje obudzi Twojego 
malucha,  postać na ilustracji jednocześnie automatycznie się zmieni.
- aby wyłączyć całkowicie KID’Sleep, ustaw przełącznik na pozycję  0
- rano gdy budzik/lampka się przełączy na budzenie lub podświetlenie górnej części, w celu ponownego ustawienia funkcji spania/czuwania 

przestaw przełącznik na 0 a potem na wybrany wariant: . Urządzenie przejdzie w stan spania/czuwania.

Nastawianie zegara:
Naciśnij przycisk „set” jeden raz -  cyfry na wyświetlaczu minutnika zaczną migać – używając klawiszy  „góra” i  „ dół” wybierz właściwe 
ustawienie minut. Naciśnij ponowie przycisk „set” – cyfry na wyświetlaczu zaczną migać - używając klawiszy „góra” i  „dół” wybierz właściwe 
ustawienie godziny.
Nastawienie budzika:
Naciśnij przycisk „set” po raz trzeci -  cyfry na wyświetlaczu minutnika zaczną migać – używając klawiszy  „góra” i  „dół” wybierz właściwe 
ustawienie minut. Naciśnij ponowie przycisk „set” – cyfry na wyświetlaczu zaczną migać - używając klawiszy  „góra” i  „dół” wybierz właściwe 
ustawienie godziny.

Z KID’Sleep dłuższy i regularny sen – wskazówki praktyczne:
-  Jeśli Twoje dziecko budzi się zbyt wcześnie, ustaw KID’Sleep w zasięgu jego wzroku i nastaw opcje wizualnego przełączenia się postaci po raz 
pierwszy właśnie na czas w którym Twoje dziecko się budzi. W kolejnych dniach przesuwaj ten czas o kolejne 5-10 minut później aż do uzyskania
oczekiwanej pory na pobudkę dla Twojego dziecka.  Uwaga: KID’Sleep to nie jest gra.
- Dzieciaki to kochają! Pozwól dziecku samodzielnie wybrać postać na ilustracji, która chciałaby mieć przy sobie już pierwszej nocy z KID’Sleep. 
Dodatkowe wkłady z rożnymi postaciami są dostępne i sprzedawane osobno. (niedźwiadek lub myszka)
- Używaj KID’Sleep także w trakcie snu w ciągu dnia.
- KID’Sleep można ustawić na nocnej szafce i stoliczku obok łóżeczka dziecka lub po prostu powiesić na ścianie
- dodatkowe wkłady z ilustracjami możesz wygodnie przechowywać na tylnej części  KID’Sleep, gdzie znajdują się specjalne zaczepy.  

UWAGA:
Nigdy nie  zostawiaj  dziecka  w bezpośrednim zasięgu dziecka  poniżej  3 roku życia!    Elektryczny przewód może stanowić  zagrożenie i
prowadzić do uduszenia. KID’Sleep w żaden sposób nie może zastąpić bezpośredniego nadzoru opieki  i czujności rodzica. Zasilacz powinien
być regularnie sprawdzany przed dorosła osobę czy aby nie powstały jakieś uszkodzenia i przerwy na kablu, obudowie i jakiekolwiek innej
części tego urządzenia. W przypadku uszkodzenia, KID’Sleep nie powinien być używany aż do usunięcia wykrytej usterki. KID’Sleep może być
używany tylko z oryginalnym zasilaczem jaki otrzymałeś przy zakupie produktu. Zasilacz nie jest zabawką, dlatego musi być zlokalizowany
poza zasięgiem dziecka. KID’Sleep nie może być podłączony do gniazdka o napięciu wyższym niż wskazanym na zasilaczu. Zawszy wyłącz
zasilacz z kontaktu i odłącz go z KID’Sleep przy zmianie żarówek. Nigdy nie używaj mokrych substancji aby wyczyścić KID’Sleep.

Pomóż nam chronić środowisko:  Twoje  urządzenie  posiada  wiele  komponentów,  które  mogą  zostać  poddane  recyclingowi.
Prosimy nie wyrzucać urządzenia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego do tradycyjnego kosza, tylko udać się do specjalnego
punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Gwarancja: 24 miesiące
Oficjalny Dystrybutor w Polsce: Netradus Polska Sp. z o.o., Sztombergi 100, 28-200 Staszów  www.netradus.pl; biuro@netradus.pl ;

tel. 724-161-010
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