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Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup trenera snu dla dzieci marki Krontaler. Jest to doskonały produkt,
który spełnia najwyższe wymogi jakości i bezpieczeństwa. Aby zapewnić prawidłową obsługę
i długą żywotność produktu, zalecamy przestrzeganie zamieszczonych poniżej informacji.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi,
w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Można tu znaleźć wiele istotnych
i praktycznych informacji, które przed użytkowaniem produktu każdy użytkownik musi zrozumieć
i których należy przestrzegać. Instrukcję obsługi zachować i przekazać innym użytkownikom urządzenia.
Instrukcję obsługi można również pobrać w formacie PDF na naszej stronie internetowej.
Trener snu dla dzieci
Model:
1015-2021
IMPORTER:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Niemcy
50000138
www.wachsmuth-krogmann.com
Wyprodukowano w Chinach
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1 x instrukcja obsługi
1 x karta gwarancyjna
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Trener snu
Głośnik
Kabel USB do ładowania
Przycisk drzemki
Wejście USB powerbanku
Gniazdo ładowania micro USB
Przycisk „ADD”
Przycisk „ALARM”
Przycisk „SET”
Przycisk „SLEEP/WAKE”
Przycisk „NAP”

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Przycisk „SOUND”
Przycisk „SUB”
Przycisk „RESET”
Przycisk „LOCK”
Wyświetlacz
Oczy otwarte
Wskaźnik temperatury
Oczy zamknięte
Godzina
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Informacje ogólne

wskazuje na potencjalne straty materialne.

Czytanie i przechowywanie instrukcji
obsługi

Deklaracja zgodności (patrz rozdział
„Deklaracja zgodności”): Produkty
oznakowane tym symbolem spełniają wymogi
wszystkich odnośnych przepisów wspólnotowych,
obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

P rzed użyciem artykułu, należy przeczytać
instrukcję obsługi i dokładnie przestrzegać jej
zapisów, w szczególności uwag dotyczących
użytkowania i ostrzeżeń.
Instrukcję zachować do wykorzystania w przyszłości
i przekazać kolejnym użytkownikom produktu.
Z artykułu wolno korzystać wyłącznie w połączeniu
z akcesoriami dostarczonymi zestawie. Produkt jest
przeznaczony wyłącznie do zastosowań
niekomercyjnych.

Objaśnienie symboli
W treści instrukcji obsługi, na urządzeniu i na
opakowaniu użyto poniższych symboli i haseł
ostrzegawczych.
O STRZEŻENIE! Ten symbol/ hasło
ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie
o średnim stopniu ryzyka, które w razie
nieuniknięcia może prowadzić do śmierci
lub ciężkich obrażeń ciała.
U WAGA! Ten symbol/ hasło ostrzegawcze
wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu
ryzyka, które w razie nieuniknięcia go
może prowadzić do lekkich i
umiarkowanych obrażeń ciała.
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
WAŻNE! Artykuł nieodpowiedni dla dzieci
poniżej 3. roku życia. Ryzyko udławienia.
INFORMACJA! To hasło ostrzegawcze
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Uniwersalna magistrala szeregowa (USB)

Ochrona przed obcymi ciałami stałymi
o średnicy 12,5 mm i większej.

Bezpieczeństwo
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do użytku jako trener snu,
budzik i dziecięca lampka nocna. Urządzenia należy
używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
Urządzenia nie wolno wykorzystywać do zastosowań
komercyjnych i przemysłowych. Urządzenia nie wolno
modyfikować ani wprowadzać w nim żadnych zmian
technicznych. Producent i sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za obrażenia lub szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego użytkowania artykułu. Dzieci
poniżej 3. roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, umysłowych lub innych, jak
również osoby nieuprawnione nie mogą nie mogą
używać urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia znajdują się
w treści instrukcji obsługi.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Zamieszczone poniżej uwagi dotyczące
bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać
i przestrzegać ich treści. Nieprzestrzeganie
uwag dotyczących bezpieczeństwa wiąże
się ze znacznym ryzykiem wypadków
i obrażeń ciała oraz szkód materialnych.

Ogólne uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń
ciała!
• Ryzyko obrażeń związane
z nieprzestrzeganiem uwag dotyczących
bezpieczeństwa. Bezpieczną pracę
urządzenia gwarantuje wyłącznie
przestrzeganie informacji zamieszczonych
poniżej.
• Urządzenia nie wolno modyfikować ani
wprowadzać w nim żadnych zmian
technicznych.
• Stosować wyłącznie części wskazane przez
producenta.
• Uszkodzonego urządzenia nie wolno dalej
użytkować.
• Naprawy wolno przeprowadzać wyłącznie
producentowi, jego serwisowi lub
porównywalnie wykwalifikowanym
elektrykom.
• Dzieci poniżej 3. roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
umysłowych lub innych, które nie mogą
bezpiecznie obsługiwać tego urządzenia,
jak również osoby nieuprawnione nie
mogą mieć dostępu do urządzenia bez
odpowiedniego nadzoru.
• Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem.
• Nigdy nie otwierać obudowy nauczyciela
snu, ponieważ nie znajdują się w niej
żadne części, które wymagają konserwacji.
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INFORMACJA!
Niebezpieczeństwo
uszkodzeń!
• Urządzenie chronić przed wysokimi
temperaturami, nasłonecznieniem i pyłem.
• Nie ustawiać urządzenia w bezpośredniej
bliskości otwartych źródeł ognia, np.
świeczek.
• Aby uniknąć uszkodzeń, na urządzeniu nie
wolno ustawiać żadnych przedmiotów.
• Urządzenia wolno używać wyłącznie
w suchych pomieszczeniach.
• Chronić urządzenie przed kroplami
i bryzgami wody. Nigdy nie zanurzać
urządzenia w wodzie. Nie ustawiać
urządzenia w pobliżu wody. Na urządzeniu
nie ustawiać żadnych przedmiotów
napełnionych wodą, np. wazonów.

Informacje dotyczące baterii
i akumulatorów
U WAGA! Niebezpieczeństwo
oparzeń substancją żrącą!
• Elektrolit wyciekający z akumulatora może
wywoływać oparzenia w kontakcie ze skórą
i innymi częściami ciała.
• Nigdy nie podejmować prób otwierania
akumulatora.
• Unikać kontaktu wyciekającego elektrolitu
ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.
Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem
natychmiast przepłukać dużą ilością czystej
wody, a następnie bezzwłocznie zasięgnąć
porady lekarskiej.
• W sytuacjach awaryjnych bezwzględnie
używać rękawic ochronnych.
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 WAGA!
U
Niebezpieczeństwo wybuchu!
• Niebezpieczeństwo wybuchu związane
z nieprawidłowym obchodzeniem się
z akumulatorami. Nie zwierać, nie wrzucać
do ognia, nie demontować.
INFORMACJA!
Niebezpieczeństwo
uszkodzeń!
• Nieprawidłowe przechowywanie może
spowodować uszkodzenie akumulatorów.
• Usunąć akumulatory, jeżeli artykuł nie
będzie przez dłuższy czas używany, np. na
czas przechowywania. Nadmierne
nagrzanie może spowodować wyciek
elektrolitu z akumulatorów.
• Nie wystawiać akumulatorów na
oddziaływanie nadmiernego ciepła.

Pierwsze uruchomienie
Kontrola produktu i kompletności
zawartości opakowania

I NFORMACJA!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń!
• Nieuważne otwieranie opakowania ostrym
nożem lub innym ostro zakończonym
przedmiotem może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
• Otwierając opakowanie zachować należytą
ostrożność.
• Ostrożnie wyjąć artykuł z opakowania.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo udławienia!
Dzieciom nie wolno się bawić elementami
opakowania.

• Sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna
(patrz rys. A-C na str. 4-5).
• Sprawdzić, czy urządzeniei poszczególne elementy nie
są uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzeń
urządzenia nie wolno używać. Skontaktować się
z producentem za pośrednictwem serwisu, którego
adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.
• Aby włączyć urządzenie, podłączyć produkt do
zasilania.
• Podłączyć kabel USB do ładowania do treneru snu
i adaptera sieciowego USB (SELV – 5 V, maks. 1 A – nie
jest elementem zestawu).
• Podłączyć adapter sieciowy USB do gniazdka
elektrycznego.

• Jeżeli trener snu jest włączony, po naładowaniu
akumulatora można go odłączyć od zasilania lub
wybrać tryb zasilania sieciowego.
• Na czas dłuższego nieużywania można przełączyć
urządzenie w tryb uśpienia naciskając i przytrzymując
wciśnięte przyciski „ADD” i „SUB”. Aby ponownie
włączyć urządzenie,, urządzenie trzeba podłączyć do
zasilania elektrycznego.

Elementy obsługowe
Przegląd
Przegląd przycisków na spodzie nauczyciela snu:

PRZYCISK

FUNKCJA

ALARM 8

• Włączanie/wyłączanie alarmu

SLEEP/WAKE 10

• Włączanie/wyłączanie trybu uczenia zasypiania

SOUND 12

• Włączanie/wyłączanie muzyki

NAP 11

• Włączanie/wyłączanie trybu snu

SET 9

• Włączanie trybu ustawiania

ADD 7

• Wybór jednego z pięciu kolorów podświetlenia

SUB 13

• Wybór jednego z czterech poziomów jasności

LOCK 15

• Blokada przycisków

RESET 14

• Reset

SNOOZE 4

• Tryb drzemki
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Włączanie/wyłączanie budzika
1. Aby włączyć budzik, nacisnąć przycisk „ALARM” 8 .
2. Na wyświetlaczu pojawia się symbol .
3. Ponowne naciśnięcie przycisku „ALARM” 8 wyłącza
budzik. Symbol znika z wyświetlacza.
4. Po osiągnięciu czasu budzenia naciskając przycisk
„SNOOZE” lub układające Speedy‘ego można włączyć
funkcję drzemki. Czas budzenia zostanie opóźniony
o 10 minut.
5. Aby wyłączyć funkcję drzemki, nacisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk „SNOOZE” 4 .
Po włączeniu budzika nie można włączyć funkcji nauki
snu i drzemki.

	Włączanie/wyłączanie funkcji
nauki snu
1. Aby włączyć lub ponownie wyłączyć tryb nauki snu,
nacisnąć przycisk „SLEEP/WAKE” 10 .
• Na 30 minut przed ustawionym czasem zasypiania
rozpoczyna się odliczanie czasu przy jednoczesnym
podświetleniu urządzenia na niebiesko. Na
wyświetlaczu pojawia się symbol księżyca .
2. Na czas snu Speedy‘ego należy położyć na boku.
• Po upływie 30 minut Speedy zamyka oczy 19 ,
a podświetlenie wyłącza się.
• Na 30 minut przed ustawionym czasem budzenia
rozpoczyna się odliczanie czasu przy jednoczesnym
podświetleniu urządzenia na czerwono.
• O ustawionej porze rozlega się alarm,
a podświetlenie zmienia kolor na zielony. Speedy
otwiera oczy 17 , a na wyświetlaczu symbol księżyca
zmienia się na symbol słońca .
3. Aby wyłączyć alarm, umieścić Speedy‘ego w pozycji
siedzącej lub nacisnąć przycisk „SNOOZE” 4 . Zielone
podświetlenie pozostanie aktywne przez około 60
minut. Obudzony Speedy mruga trzy razy w ciągu
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minuty.
Po włączeniu funkcji nauki snu nie można włączyć
budzika i drzemki.

Drzemka / rozpoczynanie drzemki
• Aby uruchomić ustawione odliczanie, nacisnąć przycisk
„NAP” 11 .
.
• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
Po uruchomieniu programatora czasowego drzemki nie
można włączyć funkcji nauki snu i alarmu.

Włączanie/wyłączanie muzyki
1. Naciśnięcie przycisku „SOUND” 12 włącza ustawioną
muzykę (patrz rozdział „Ustawianie muzyki”, aby
dowiedzieć się, jak ustawić muzykę).
2. Na wyświetlaczu pojawia się symbol .
3. Ponowne naciśnięcie przycisku „SOUND” 12 wyłącza
muzykę. Symbol znika z wyświetlacza.

	
Włączanie/wyłączanie lampki
nocnej

1. Aby włączyć lampkę nocną, nacisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk „SNOOZE” 4 . W tym trybie można
również sprawdzić ustawienia alarmu.
2. Dłuższe naciśnięcie przycisku „SNOOZE” 4 powoduje
wyłączenie lampki.
3. Za pomocą przycisku „ADD” 7 można wybrać jeden
z pięciu różnych kolorów podświetlenia.
4. Za pomocą przycisku „SUB” 13 można wybrać jeden
z czterech różnych poziomów jasności.

Blokowanie funkcji
• Za pomocą przycisku „LOCK” 15 można zablokować

ustawienia i uniemożliwić dzieciom ich modyfikację.
• Naciśnięcie przycisku „LOCK” 15 powoduje
zablokowanie wszystkich funkcji (blokada przycisków).
• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
.
• Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku
„LOCK” 15 powoduje zdjęcie blokady, a symbol
znika z wyświetlacza.

Resetowanie trenera snu
• Jeśli urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków,
urządzenie można zrestartować naciskając przycisk
„RESET” 14 . Ustawienia powracają do domyślnych
wartości fabrycznych.

Menu ustawień
INFORMACJA!
Aby wprowadzić jakiekolwiek
ustawienia, trzeba uprzednio włączyć
tryb ustawień!
1. W tym celu nacisnąć przycisk „SET” 9 .
2. Następnie nacisnąć przycisk odpowiedni
dla funkcji, która ma zostać ustawiona.
Na wyświetlaczu 16 pojawia się teraz
symbol wskazujący aktywne ustawienie.
3. Przyciskiem „SET” 9 zapisuje zmiany
i opuszcza ustawienia.
• Jeśli w ciągu 10 minut w trybie
ustawień nie zostaną wprowadzone
żadne zmiany, tryb ustawień zostanie
zakończony, a żadna wprowadzona
zmiana nie zostanie zapisana.
Ustawianie czasu
1. W trybie ustawień nacisnąć przycisk „ADD” 7 lub
„SUB” 13 , aby ustawić odpowiednią godzinę.
Ponowne naciśnięcie przycisku „SET” 9 powoduje

przejście do trybu zmiany minut.
2. Nacisnąć przycisk „ADD” 7 lub „SUB” 13 , aby ustawić
odpowiednią wartość minut.
3. Naciśnięcie przycisku „SET” 9 zapisuje wprowadzone
ustawienia i powoduje opuszczenie trybu ustawień.
4. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk „ALARM”
8 , aby przełączyć pomiędzy formatem wyświetlania
czasu 12/24 h.

Ustawianie alarmu
1. Aby ustawić czas alarmu, w trybie ustawień nacisnąć
przycisk „ALARM” 8 .
• Na wyświetlaczu pojawia się symbol .
3. Naciskając przyciski „ADD” 7 lub „SUB” 13 ustawić
odpowiednią godzinę. Ponowne naciśnięcie przycisku
„ALARM” 8 powoduje przejście do trybu zmiany
minut.
4. Naciskając przyciski „ADD” 7 lub „SUB” 13 ustawić
odpowiednią wartość minut.
5.Naciśnięcie przycisku „ALARM” 8 zapisuje
wprowadzone ustawienia i powoduje opuszczenie
trybu ustawień.

	Ustawianie czasu zasypiania
i budzenia
1. Aby ustawić czas zasypiania, w trybie ustawień
nacisnąć przycisk „SLEEP/WAKE” 10 .
• Na wyświetlaczu pojawia się symbol .
2. Naciskając przyciski „ADD” 7 lub „SUB” 13 ustawić
odpowiednią godzinę. Ponowne naciśnięcie przycisku
„SLEEP/WAKE” 10 powoduje przejście do trybu
zmiany minut.
3. Naciskając przyciski „ADD” 7 lub „SUB” 13 ustawić
odpowiednią wartość minut.
4. Ponowne naciśnięcie przycisku „SLEEP/WAKE” 10
pozwala ustawić czas budzenia.
• Na wyświetlaczu pojawia się symbol słońca .
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5. Naciskając przyciski „ADD” 7 lub „SUB” 13 ustawić
odpowiednią godzinę. Ponowne naciśnięcie przycisku
„ADD” 7 lub „SUB” 13 powoduje przejście do trybu
zmiany minut.
6. Naciskając przyciski „ADD” 7 lub „SUB” 13 ustawić
odpowiednią wartość minut.
7. Naciśnięcie przycisku „SLEEP/WAKE” 10 zapisuje
wprowadzone ustawienia i powoduje opuszczenie
trybu ustawień.
Podczas nauki snu lampka nocna jest włączona
niezależnie od tego, czy wcześniej była wyłączona.

	Drzemka / ustawianie czasu
drzemki
1. Aby ustawić czas snu, w trybie ustawień nacisnąć
przycisk „NAP” 11 .
• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
.
2. Naciskając przyciski „ADD” 7 lub „SUB” 13 ustawić
odpowiednią długość drzemki: 10 min, 20 min,
30 min, 45 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h
3. Ponowne naciśnięcie przycisku „NAP” 11 pozwala
ustawić dźwięk budzika.
• Symbol
zaczyna migać na wyświetlaczu.
4. Za pomocą przycisków „ADD” 7 lub „SUB” 13 można
wybrać jeden z różnych dźwięków budzika.
5. Naciśnięcie przycisku „NAP” 11 zapisuje wprowadzone
ustawienia i powoduje opuszczenie trybu ustawień.

Ustawianie muzyki
• Aby wywołać tryb ustawiania muzyki, w trybie ustawień
nacisnąć przycisk „SOUND” 12 .
• Za pomocą przycisku „ADD” 7 ustawić głośność muzyki.
• Za pomocą przycisku „SUB” 13 wybrać odpowiednią
muzykę.
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Zmiana jednostki temperatury
• Aby wybrać pomiędzy jednostkami °C / °F 18 , nacisnąć
i przytrzymać wciśnięty przycisk „SLEEP/WAKE” 10 .

Ładowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym!
• Symbol baterii
wyświetla się, gdy poziom
naładowania akumulatora jest niższy niż 30%. Przy
poziomie naładowania poniżej 15% symbol zaczyna
migać.
• Aby naładować akumulator, podłączyć kabel USB do
ładowania 3 i adaptera sieciowego USB (SELV – 5 V,
maks. 1 A – nie stanowi elementu zestawu).
• Podłączyć adapter sieciowy USB do gniazdka
elektrycznego.
• Czas ładowania akumulatora wynosi ok. 4-5 godz.
• Do momentu pełnego naładowania urządzenia na
wyświetlaczu miga symbol baterii. Po osiągnięciu
pełnego naładowania symbol zaświeci się na stałe
i zniknie z wyświetlacza po upływie ok. 10 sekund.
• Wyjąć adapter sieciowy USB z gniazdka elektrycznego
i rozłączyć połączenie

	Ładowanie urządzeń
ze złączem USB
• Za pomocą gniazda USB można ładować urządzenia
takie jak smartfony czy odtwarzacze MP3. Zawsze
przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez
producenta podłączanego urządzenia.
• Połączyć gniazdo USB 6 i urządzenie zewnętrzne
dostarczonym kablem USB.

Informacje dotyczące czyszczenia

Przechowywanie

INFORMACJA!
Niebezpieczeństwo zwarcia!
Woda lub inne ciecze, które przedostaną się
do obudowy produktu, mogą spowodować
zwarcie elektryczne.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie
ani innych cieczach.
• Uważać, żeby woda ani żadna inna ciecz nie
przedostała się do obudowy urządzenia.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć
zasilacz z gniazdka elektrycznego.



INFORMACJA!
Niebezpieczeństwo
uszkodzeń!
• Nieprawidłowe przechowywanie może
spowodować uszkodzenie akumulatorów.
• Artykuł przechowywać wyłącznie po
całkowitym wyschnięciu.
Aby zachować pojemność akumulatora,
wymagane jest jego ładowanie co 4 miesiące
przez ok. 2 godziny.

Niebezpieczeństwo związane
z nieprawidłową obsługą!
Nieprawidłowe obchodzenie się
z urządzeniem może prowadzić do
uszkodzeń.
• Nie stosować agresywnych środków
czyszczących, szczotek z włosiem
metalowym ani nylonowym, a także
ostrych ani metalowych przedmiotów,
takich jak noże, twarde szpatułki itp. Mogą
one uszkodzić powierzchnię produktu.
• Do czyszczenia używać wyłącznie suchych,
miękkich ściereczek. Uporczywe plamy
można usunąć lekko zwilżoną ściereczką.

13

Deklaracja zgodności
A HG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1,
20095 Hamburg, Niemcy oświadcza z pełną
odpowiedzialnością, że opisany powyżej produkt
spełnia podstawowe wymogi przywołanych dyrektyw
Unii Europejskiej. Deklarację zgodności UE można
uzyskać pod adresem producenta podanym w karcie
gwarancyjnej.

Utylizacja
Utylizacja opakowania
O pakowanie utylizować przestrzegając zasad
segregacji surowców wtórnych. Tekturę i karton
utylizować z makulaturą, folie z odpadami z tworzyw
sztucznych.

Utylizacja produktu
(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych państwach
europejskich dysponujących systemem segregacji surowców
wtórnych.)

Z użytych urządzeń nie wyrzucać razem
z odpadami komunalnymi! Jeśli urządzenia
nie można już dłużej używać, każdy konsument jest
ustawowo zobowiązany do przekazania zużytego
sprzętu (oddzielnie od odpadów komunalnych) np. do
gminnego/dzielnicowego punktu odbioru. Działanie
takie zapewnia prawidłową utylizację zużytego
sprzętu i pozwala uniknąć niekorzystnych wpływów
na środowisko. Z tego względu urządzenia elektryczne
są oznakowane przedstawionym w tym miejscu
symbolem.

B aterii i akumulatorów nie wyrzucać
razem z odpadami komunalnymi! Aby
zapewnić ekologiczną utylizację, każdy konsument jest
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ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich
baterii/akumulatorów do gminnego/dzielnicowego
punktu odbioru surowców wtórnych lub sklepu –
niezależnie od tego, czy zawierają substancje
szkodliwe*, czy nie. Lampki przekazywać do utylizacji
w całości (razem z akumulatorem) po uprzednim
rozładowaniu.
* Oznaczenia: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Usuwanie usterek
Usterka

Przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie nie działa.

Akumulator urządzenia jest
rozładowany.

Naładować akumulator urządzenia.

Urządzenie nie reaguje na naciskanie Na wyświetlaczu pojawia się symbol Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty
przycisków.
kłódki. Blokada przycisków jest
przycisk „LOCK” do czasu zniknięcia
aktywna.
symbolu z wyświetlacza.
Urządzenie pracuje nieprawidłowo,
stan lub funkcja są niejasne.

Przywrócić ustawienia fabryczne
urządzenia (patrz „Resetowanie
nauczyciela snu”).

Dane techniczne
Model:
Numer artykułu:
Wejście (USB):
Wyjście (USB):
Typ akumulatora:
Klasa ochronności:
Zakres pomiaru czujnika temperatury:
Czas ładowania:
Stopień ochrony:
Długość kabla USB:

1015-2021
4938
5V/1A
maks. 5 V / 1 A
3,7 V
; Li-Ion 1800 mAh
III
od 0°C do +40°C
4-5 godz.
IP20
ok. 80 cm
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Serwis
SERWIS
+48 222 05 3362

Koszt połaczenia według
taryfy operatora

info@zeitlos-vertrieb.de

Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem

www.wachsmuth-krogmann.com
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