
 

 

                KID´SLEEP GLOBETROTTER – RYCHLÝ PŘEHLED  

1. Zapnutí přístroje 

A. Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterií a vložte 4 (AA) baterie. Pro správnou funkci použijte nové baterie. Pro vaše pohodlí na cestách může být kryt 

zašroubován také pomocí mince. 

b. Umístěte víko na přední stranu přístroje Globetrotter a upevněte jej pevným zasunutím kolíků. Víko může být při cestování uzavřeno či po celou dobu používání otevřeno a 

používáno jako stojánek. 

2. Nastavení času a doby probuzení 

Nastavení hodin 

a. Pro nastavení času stiskněte 3x tlačítko "SET". 

b. Pomocí tlačítka "UP" nastavte hodiny. Věnujte pozornost A = 12-ti hodinový režim dopoledne, P = 12-ti hodinový režim odpoledne a H = 24 hodinový režim a znovu 

stiskněte tlačítko “SET“. 

c. Pomocí tlačítka "UP" nastavte minuty a stisknutím tlačítka “SET“ potvrďte nastavení hodin. 

Nastavení času probuzení 

a. Stiskněte tlačítko "SET", dokud se na displeji LCD nezobrazí malý text "AL" - mezi dvojtečkou (viz. obrázek níže). 

b. Pomocí tlačítka "UP" nastavte hodiny. Věnujte pozornost A = 12-ti hodinový režim dopoledne, P = 12-ti hodinový režim odpoledne a H = 24 hodinový režim a znovu 

stiskněte tlačítko “SET“. 

c. Pomocí tlačítka "UP" nastavte minuty a stisknutím tlačítka “SET“ potvrďte čas probuzení. 

3. Čas jít spinkat 

a. Ujistěte se, že přístroj Globetrotter resetujete přepnutím hlavního tlačítka do pozice        . 

b. Jde-li vaše dítě do postýlky, nastavte hlavní tlačítko do pozice         . V tento okamžik se ovečka rozsvítí vždy ve spánkové pozici a ukazuje tak děťátku, že je čas spát. 

Nastane-li čas se probudit, rozsvítí se druhý obrázek, který ukazuje děťátku, že je čas se probudit. 

c. Po probuzení můžete světlo vypnout nastavením hlavního tlačítka do pozice       , abyste šetřili energii. 

Chcete-li děťátko probudit zvukovým alarmem, nastavte hlavní tlačítko do pozice         . 
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