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KID’SLEEP MY LANTERN (ITEM N°26015 and 26016) 

Dzięki Latarni Kid Sleep Twoje dziecko ma źródło światła, które zapewni mu większy komfort w nocy i pomoże znaleźć
drogę  w  ciemności.  By  uruchomić  Latarnię  podłącz  kabel  zasilający  do  podstawki.  Latarnia  wyposażona  jest  w
akumulator, który ładuje się automatycznie, gdy stoi ona na podstawce. Zapalona dioda LED wskazuje na proces
ładowania, możesz pozostawic latarnię na podstawce (w trybie ładowania) nawet przez 24 godziny, po tym czasie
zaleca się odłączenie Latarni od podstawki.
 
Wybór koloru/funkcji
 Gdy  jest  czas  na  sen  (wieczorem  lub  w  porze  drzemki),  zapal  Latarnię  naciskając  na  uchwyt.  Za  każdym
naciśnięciem pojawia się inne światło:

1. Światełko nocne (świeci się tylko “króliczek”)
2. Światło białe 
3. Światło żółte
4. Światło niebieskie

5. Światło czerwone
6. Automatyczna zmiana kolorów światła
7. Wyłączenie

Aby wyłączyć Latarnię możesz także nacisnąć uchwyt i przytrzymać go przez około 2 sekundy.

Gdy dziecko zdejmie Latarnię z podstawki automatycznie włączy się łagodne, nieoślepiające światło. Po ponownym
naciśnięciu uchwytu Latarnie rozświetli się, by pomóc znaleźć drogę w ciemności. Gdy Latarnia nie jest na podstawce
można  włączyć  tylko  światło  białe  i  można  ustawić  dwa  wspomniane  poziomy  jasności.  Gdy  Latarnia  zostanie
ponownie  odłożona  na  podstawkę,  automatycznie  powraca  do  poprzednio  wybranego  rodzaju  światła.
UWAGA: W przypadku braku energii elektrycznej Latarnia automatycznie przestawi się na łagodne światło.

Włączanie kołysanek
Aby uruchomić kołysankę naciśnij guzik na podstawce. Kołysanka odtwarzana jest przez około 3 minuty i wyłącza się.
By wyłączyć ją w trakcie odtwarzania, naciśnij guzik ponownie.
Wybór kołysanki/głośnośc

Przycisk z symbolem  pod podstawką pozwala na wybór jednej z czterech kołysanek: 2 melodyjki, dźwięk fontanny,
dźwięk bicia serca. Przyciskiem „volume” pod podstawką możesz ustawić głośność, do wyboru są aż 3 poziomy.
UWAGA!
Produkt musi być instalowany z daleka od silnych źródeł ciepła jak grzejniki,  termowentylatory itd. Nie używać w
pobliżu  wody.  Kabel  zasilający  musi  być  umieszczony  tak,  by  nie  było  ryzyka  potknięcia  się.  Nigdy  nie  próbuj
naprawiać urządzenia samodzielnie, skontaktuj się ze sprzedawcą gdy produkt nie działa ponieważ upadł, był pod
działaniem deszczu, wody lub innego płynu, transformator, kabel zasilający, wtyczka lub inna część jest uszkodzona.
Nie  używać  produktu  uszkodzonego!  To  urządzenie  jest  zgodne  z  kanadyjską  normą  NMB-003.  Mogą  wystąpić
zakłócenia  pracy,  gdy  urządzenie  wystawione  jest  na  działanie  fal  radiowych.  Również  w  przypadku  silnego
wyładowania elektrostatycznego może wystąpić usterka lub utrata „pamięci” ustawień urządzenia. W takim przypadku
może być konieczne odłączenie i ponowne włączenie urządzenia.
UWAGA:
Urządzenie pracuje pod napięciem elektrycznym ! Nigdy nie zostawiaj dziecka poniżej 3 roku życia bez opieki
w  bezpośrednim  zasięgu!  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 przez 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. Nigdy nie używaj mokrych substancji aby wyczyścić KID’Sleep. Opakowanie nie jest zabawką,
nie dawaj go dziecku.  Zachowaj pudełko i  instrukcję.  Kolory i  szczegóły mogą nieznacznie różnic się  od
pokazanych na pudełku.

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 od daty zakupu
Oficjalny Dystrybutor w Polsce: Netradus Polska Sp. z o.o. Sztomberi 100, 28 – 200 Staszów, www.netradus.pl; 
biuro@netradus.pl, sklep@babyclub.pl
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