
KID´Sleep CLOCK  

 

PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM VÝROBKU A UCHOVEJTE SI JE PRO DALŠÍ POTŘEBU. 

Kid'Sleep Clock, můj první budík! 

Díky patentovanému Kid'Sleep Clock má vaše dítě nyní svůj první budík s mnoha funkcemi. 

Nastavení analogového času (ručičky): pomocí tlačítka      na zadní straně budíku nastavte požadovaný čas. 

Nastavení digitálního času: na zadní straně přístroje stiskněte „SET“ na 2 sekundy, začne blikat číslo pro hodiny: tlačítkem       

nastavte požadovanou hodinu. Stiskněte podruhé tlačítko „SET“ a začne blikat číslo pro minuty: tlačítkem       nastavte 

požadovaný počet minut. Nastavený čas potvrďte dalším stisknutím tlačítka „SET“. Zkontrolujte, zda-li jsou oba nastavené 

časy shodné. 

Všimněte si, že při nastavování digitálního času, bliká režim AM/PM (12-ti hodinový) a 24H. Požadovaný režim můžete 

nastavit současným podržením tlačítek       a „SET“ po dobu 2 sekund. 

Digitální hodiny fungují nezávisle na analogových hodinách. Proto je možné, že čas od času 

budete muset provést nové nastavení, abyste hodiny srovnali. 

Nastavení budíku: na zadní straně budíku přepněte tlačítko do polohy      a nastavte požadovaný čas buzení. Ručičku buzení 

nastavujte vždy v protisměru hodinových ručiček. 

Základní nastavení alarmu 

V závislosti na nastavení lze budík použít 3 různými způsoby: 

1) s alarmem a s osvětlením (akustické a vizuální probuzení) 

2) s alarmem a bez osvětlení (pouze akustické probuzení) 

3) bez alarmu, ale s osvětlením (pouze vizuální probuzení) 

Použití ranního osvětlení: tlačítko na zadní straně budíku přepněte do pozice      . V nastavené době probuzení se rozsvítí 

postavička v denní pozici! 

Volba typu alarmu: alarm lze nastavit pomocí přepínače             . Pokud si nepřejete zvukový alarm, přepněte přepínač do 

pozice      (a vyberte možnost č. 3 viz výše). 

 

Hlavní červené tlačítko: je to dítě, které budík používá. Toto červené tlačítko umožňuje, aby byly základní funkce zapnuté / 

vypnuté jednoduchým přepnutím. Tlačítko by mělo být během dne nastaveno v pozici       a během noci v pozici   .   

Osvětlení číselníku: během noci lze číselník rozsvítit stisknutím kloboučku umístěném na budíku. Po jeho stisknutí se 

rozsvítí jak analogová, tak i digitální obrazovka; obě po několika vteřinách automaticky zhasnou. 

Odložení budíku: když zazní budík, stiskněte klobouček a budík se odloží na 3 minuty. Chcete-li ho trvale vypnout, nastavte 

velký hlavní červený přepínač na pozici     ! 

Napájení: budík Kid'Sleep Clock je napájen z elektrické sítě. Může být také napájen pomocí 2 baterií AA. Životnost baterií je 

cca 1 měsíc, je-li funkce nočního osvětlení používána 12 hodin denně! 

Upozornění: 

Nikdy nenechávejte Kid'Sleep Clock v dosahu dětí mladších 3 let! KID'Sleep v žádném případě nenahrazuje rodičovský 

dohled! KID'Sleep ani adaptér není hračka! Síťový adaptér může způsobit uškrcení. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k 

poškození kabelu, zástrčky, pouzdra nebo jiné části. V případě závady přístroj nadále nepoužívejte, obraťte se na 

poprodejní servis. Kid'Sleep se smí používat pouze se schváleným adaptérem. KID'Sleep se nesmí připojovat k jinému 

napájecímu zdroji, než jak je uvedeno. Odpojte adaptér před tím, než provedete jakýkoli zásah. K čištění přístroje nikdy 

nepoužívejte žádnou tekutinu.  

Ochrana životního prostředí: 

Toto zařízení obsahuje různé recyklovatelné materiály. Nevyhazujte prosím toto zařízení do domácího odpadu, ale 

předávejte je bezplatně do speciálního zařízení na likvidaci odpadu pro malé elektrické spotřebiče. Vyrobeno v Číně.  
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