Akustyczny asystent zasypiania
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Drodzy Klienci!
Uspokajające odgłosy natury, opowieść na dobranoc czy też ulubione światło lampki nocnej –
ten nowy asystent zasypiania łagodnie poprowadzi Państwa w objęcia Morfeusza.
Produkt może też pomóc zasypiać niemowlętom oraz małym dzieciom.
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Gwarancja

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem
elektrycznym

Wskazówki bezpieczeństwa

• Nie wolno zanurzać urządzenia ani zasilacza
sieciowego w wodzie lub innych cieczach,
gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.

Przeznaczenie
• Urządzenie zaprojektowano do użytku
prywatnego i nie nadaje się do zastosowań
komercyjnych.

• Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi
rękami ani używać go na wolnym powietrzu
lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności
powietrza.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
w zamkniętych pomieszczeniach. Należy go
używać tylko w umiarkowanych warunkach
klimatycznych.

• Urządzenie należy podłączyć tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi
technicznymi zasilacza sieciowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw
wynikających z nieprawidłowego obchodzenia
się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie
należy stawiać urządzenia bezpośrednio obok
łóżeczka, kojca itp. Urządzenie oraz kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od małych
dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Należy chronić urządzenie przed działaniem
wilgoci. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie
należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą,
np. wazonów. Naczynie może się przewrócić,
a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
Produkt należy również chronić przed wodą
kapiącą i rozpryskową. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

• Materiały opakowaniowe trzymać z dala
od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo
uduszenia!

• W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani
usuwać części obudowy. Nie wkładać żadnych
przedmiotów w szczeliny w urządzeniu.
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• Nie uruchamiać urządzenia, jeśli urządzenie,
zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy
wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy
urządzenie upadło wcześniej na ziemię.

Wewnątrz obudowy znajdują się elementy
pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
• Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka…
…w razie wystąpienia usterek podczas użytkowania,
…po użyciu,
…podczas burzy i
…przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz
sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian
w produkcie. Naprawę urządzenia lub zasilacza sieciowego należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu lub naszemu Centrum
Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy
mogą prowadzić do powstania poważnych
zagrożeń dla użytkownika.
• Nie ma możliwości i nie wolno samemu
wymieniać ani wymontowywać akumulatora.
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek
niewłaściwej wymiany akumulatora. Na
wymianę należy stosować tylko akumulatory
tego samego lub równoważnego typu.
W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem
specjalistycznym lub z Linią Obsługi Klienta.

• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie z sieci,
należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko
wyciągnąć zasilacz sieciowy.
• Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób,
aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
• Kabel podłączeniowy nie może być zagięty
ani przygnieciony. Kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni
i ostrych krawędzi.
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• Stawiając urządzenie na regale, należy
z każdej strony zachować przynajmniej
10-centymetrowy odstęp. W przeciwnym
razie może dojść do przegrzania produktu.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami/szkodami
zdrowotnymi
• Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.
Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać
do ognia ani zwierać.

• Nie wolno przykrywać produktu gazetami,
obrusami, firanami, zasłonami itp.

• Słuchanie głośnej muzyki może doprowadzić
do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Głośność ustawiać na taki poziom, aby nadal słyszeć dźwięki otoczenia. Przed rozpoczęciem
odtwarzania dźwięku należy najpierw ustawić
niski poziom głośności. Później można
ew. zwiększyć głośność.

• Nie ustawiać na urządzeniu płonących świec
ani żadnych innych źródeł otwartego ognia.
• W przypadku przeniesienia urządzenia
z miejsca zimnego w ciepłe może dojść
do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia.
Urządzenie powinno wówczas pozostać
wyłączone przez kilka godzin.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Nie należy ustawiać urządzenia w bezpośredniej bliskości pól magnetycznych (pochodzących np. od odbiorników telewizyjnych, innych
głośników itp.).

• Urządzenie należy ustawić na równym,
stabilnym podłożu.
• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami,
upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz skrajnymi
temperaturami.
• Należy zachować wystarczający odstęp
od źródeł ciepła, takich jak np. włączona
płyta kuchenna lub piekarnik/piec.
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• Do czyszczenia nie należy używać silnych
chemikaliów ani agresywnych lub szorujących
środków czyszczących.

• W głośnikach urządzenia znajdują się silne
magnesy. Karty z paskiem magnetycznym,
np. karty kredytowe, bankomatowe itp.,
należy trzymać z dala od urządzenia. Może
dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych.
Również magnetyczne nośniki danych, zegarki oraz wszelkie inne urządzenia, których
działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy trzymać z dala
od urządzenia.

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre
lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do
pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne
reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek
urządzenia i je rozmiękczyć. Aby uniknąć
niepożądanych śladów na meblach, należy
w razie potrzeby umieścić pod produktem
podkładkę antypoślizgową.

• Gniazdo zasilania 5V/1A służy wyłącznie
do zasilania elektrycznego urządzenia.
Nie należy podłączać do niego żadnych
urządzeń, takich jak np. smartfony, tablety
itp., aby korzystać z zapisanych w ich pamięci
plików. Jest to niemożliwe!
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Przyciski do obsługi
karty micro SD:

Przyciski do obsługi
odgłosów:
biały szum
deszcz

White Noise

następny utwór

Rain

poprzedni utwór
odtwarzanie/pauza

kołysanka

Lullaby

Sound Card

szum morza

Ocean

Light

lampka nocna wł./wył.

tykanie zegara

Clock

Timer

wybór czasu zasypiania

/
regulator głośności
karty micro SD

60

90

–/+
regulator głośności
odgłosów
włącznik/wyłącznik

30

OFF/ON

30 60 90 lampki kontrolne czasu zasypiania

lampka kontrolna
ładowania
gniazdo zasilania

gniazdo
na kartę micro SD
5V/1A

TF
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1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
zasilacz
sieciowy USB

2. Postawić urządzenie na równym, stabilnym
podłożu.
Zasilanie z sieci elektrycznej poprzez
zasilacz

kabel podłączeniowy USB

5V/1A

TF

Przygotowanie do użytkowania
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia
prądem elektrycznym

1. Włożyć małą wtyczkę micro USB kabla
podłączeniowego USB do gniazda zasilania
5V/1A w urządzeniu.

• Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne
z parametrami technicznymi zasilacza
sieciowego.

2. Włożyć dużą wtyczkę USB do zasilacza
sieciowego USB.
3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka
elektrycznego.
Lampka kontrolna świeci.

• Używane gniazdko musi być łatwo
dostępne, aby w razie potrzeby można
było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
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Zasilanie akumulatorowe/ładowanie
akumulatora

Obsługa
Włączanie/wyłączanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany
akumulator.

m Nacisnąć włącznik/wyłącznik OFF/ON,
aby włączyć urządzenie.

m Aby naładować akumulator, podłączyć
urządzenie do gniazdka elektrycznego
za pośrednictwem zasilacza sieciowego
zgodnie z wcześniejszym opisem.

m Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik
OFF/ON, aby wyłączyć urządzenie.
Wybór czasu zasypiania

W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna
ładowania świeci na czerwono. Gdy akumulator
jest całkowicie naładowany, gaśnie lampka kontrolna ładowania.

m Naciskać przycisk TIMER, aby wybrać
żądany czas zasypiania (30, 60 albo
90 minut) lub aby wyłączyć tę funkcję.
Odpowiednia lampka kontrolna świeci na
zielono. Dźwięki ułatwiające zasypianie
i ew. lampka nocna zostaną wyłączone po
upływie ustawionego czasu zasypiania.

• Przy wyłączonym urządzeniu czas ładowanie akumulatora wynosi ok. 5 godzin.
• Jeżeli w czasie ładowania urządzenie jest włączone i używane,
czas ładowania odpowiednio się
wydłuża.

• Czas zasypiania można w każdej chwili
zmienić lub też wyłączyć, naciskając
jeszcze raz przycisk TIMER.

• Jeśli urządzenie nie jest przez
dłuższy czas używane, zaleca
się całkowite naładowanie akumulatora raz na 6 miesięcy.

• Czas zasypiania zaczyna być odliczany
natychmiast, nawet jeśli użytkownik nie
włączył jeszcze żadnego odgłosu ułatwiającego zasypianie.

• Przy średnim poziomie głośności dźwięku
czas pracy urządzenia przy zasilaniu
akumulatorowym wynosi ok. 10 godzin.
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m Naciskać przycisk + lub –, aby zwiększyć
lub zmniejszyć głośność dźwięku.

Włączanie/wyłączanie lampki nocnej
m Nacisnąć przycisk LIGHT, aby włączyć
lampkę nocną.

Używanie własnej muzyki na karcie micro SD

m Nacisnąć ponownie przycisk LIGHT, aby
wyłączyć lampkę nocną.

m Włożyć kartę micro SD ze swoimi ulubionymi dźwiękami ułatwiającymi zasypianie –
np. z uspokajającą muzyką, audiobookiem
itp. – do gniazda na kartę micro SD .

• Lampka nocna wyłączana jest wraz
z odgłosami ułatwiającymi zasypianie
po upływie ustawionego czasu zasypiania.

m Uruchamianie i przerywanie odtwarzania
odbywa się za pomocą przycisku
SoundCard.

Wybór predefiniowanych odgłosów
ułatwiających zasypianie
White Noise

Rain

Lullaby

Ocean
Clock

m

m Przyciski oraz służą do zwiększania
i zmniejszania głośności dźwięku.

Nacisnąć jeden z przycisków
po lewej stronie urządzenia,
aby wybrać któryś z predefiniowanych odgłosów ułatwiających
zasypianie:
White Noise = biały szum
Rain
= deszcz
Lullaby
= kołysanka
Ocean
= szum morza
Clock
= tykanie zegara

m Przyciskiem przechodzi się do następnego utworu.
m Przyciskiem przechodzi się do poprzedniego utworu.
• Odtwarzanie plików dźwiękowych zapisanych na karcie micro SD jest zapętlone
i odbywa się do momentu, aż upłynie
ustawiony czas zasypiania.

m Ponownie nacisnąć ten sam przycisk,
aby wyłączyć odgłos …
… lub nacisnąć któryś z pozostałych
4 przycisków, aby wybrać inny odgłos
ułatwiający zasypianie.

• Jeżeli w czasie zasypiania zostanie zmieniony odgłos ułatwiający zasypianie, odliczanie jest kontynuowane (nie rozpoczyna
się od nowa).
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• Jeżeli w czasie zasypiania użytkownik
chce zmienić odgłos ułatwiający zasypianie na dźwięki z karty micro SD, wówczas
odliczanie jest zatrzymywane i użytkownik

musi je ponownie uruchomić. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik przechodzi
z karty micro SD na któryś z odgłosów
ułatwiających zasypianie.

Czyszczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie
życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
• Do czyszczenia nie należy używać
szorujących lub żrących środków
czyszczących ani twardych
szczotek itp.

• Przed czyszczeniem wyciągnąć
zasilacz sieciowy z gniazdka.
• Nie wolno narażać urządzenia
na działanie wilgoci. Chronić
je również przed wodą kapiącą
i rozpryskową.

m W razie potrzeby wytrzeć urządzenie lekko
zwilżoną szmatką.

Usuwanie odpadów
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami
segregacji odpadów.

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany
akumulator zawierają wartościowe materiały,
które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie
odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości
i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.

Urządzenia, które zostały oznaczone
tym symbolem, nie mogą być usuwane
do zwykłych pojemników na odpady
domowe!
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lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany
do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od
odpadów domowych. Informacji na temat
punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących
zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który
ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany
na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia
obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż
akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy
przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym
do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Baterii ani akumulatorów nie wolno
usuwać jako zwykłych odpadów
domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego,
aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory
do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki

Dane techniczne
Model:

366 006

Made exclusively for:

Zasilacz sieciowy:
wejście:

100–240V ~ 50/60Hz

wyjście:

5V

Klasa ochrony:

II

Akumulator:

litowo-jonowy 18650,
3,7 V, 2000 mAh

Temperatura otoczenia:

od +10°C do +40°C

1A

Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego
konstrukcji i wyglądzie.
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Gwarancja
Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.
Gwarancją nie są objęte szkody powstałe
wskutek nieprawidłowej obsługi produktu,
a także części ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. Części te można zamówić
telefonicznie pod podanym w tej gwarancji
numerem telefonu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie
z najnowszą technologią produkcji i poddany
precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy
niezawodność tego produktu.
W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.
Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie
dowodu zakupu produktu w Tchibo lub
u autoryzowanego partnera handlowego
Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie
Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji
można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu
Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).
Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających
z ustawowej rękojmi.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią
Obsługi Klienta.
Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie
pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób
postępowania.
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Numer artykułu:

366 006

Polska

Aby uzyskać dodatkowe informacje
o produkcie, zamówić akcesoria lub
zapytać o nasz serwis gwarancyjny,
prosimy o kontakt telefoniczny
z Linią Obsługi Klienta.

801 655 113
(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

W przypadku pytań dotyczących naszych
produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl
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Kupon serwisowy
Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Jeżeli usterka nie jest
objęta gwarancją:
(prosimy zakreślić)
Proszę o zwrot artykułu
bez naprawy.

Tel. (w ciągu dnia)

Proszę o oszacowanie
kosztów naprawy, jeżeli
przekroczą one kwotę
65 zł.

Kupon serwisowy
Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.
Numer artykułu:

366 006

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

