
SAM ti poví, kdy je ten správný 
čas na vstávání

Jak fungují tlačítka? 

Napájení

Zámek

Vybité baterie
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SAM pracuje na adaptéru, který je jeho součástí nebo na baterie (4x1,5V AA, nejsou součástí balení)
V případě používání baterií doporučujeme omezit noční svícení na 5 minut a omezit jas dispeje. 
Jiné nastavení výrazně snižuje životnost baterií. 
Chcete-li používat noční svícení na delší dobu, použijte jako zdroj energie raději adaptér. 
Baterie se adaptérem nedobíjí. Dobíjecí baterie je nutné dobíjet na samostatné dobíjecí stanici. 
Doporučujeme vložit do hodin baterie, i když pro jejich provoz používáte adaptér. V případě náhlého 
výpadku proudu tak uchováte veškerá nastavení. 

Po 15-ti vteřinách se tlačítka automaticky uzamknou, tak aby si dítě případně režim nemohlo 
přenastavit. 
Zámek může být aktivován či deaktivován také manuálně, stisknutím tlačítek UP a OK ve stejný 
okamžik po dobu jedné vteřiny.
V horní části displeje se zobrazí ikona zámku, pokud je SAM uzamčen.
Tip: raději dětem neukazujte, jak zámek funguje. 

V případě, že baterie budou zanedlouho vybité, zobrazí se uprostřed displeje ikona prázdné baterie. 
Použijte baterie nové nebo dobijte ty stávající. 

Standby režim
Pokud se s hodinami po nějako dobu nepracuje, displej se automaticky přepne do režimu Standby 
a světlo zhasne. Analogové i digitální hodiny budou i přesto stále viditelné. 
 

Osvětlení

Resetování

Pokud není displej podsvícen, zapnete jej stisknutím jakéhokoli tlačítka. Světlo se následně opět po 
15-ti vteřinách vypne. 

Nefunguje-li SAM tak, jak by měl, stiskněte tlačítko „reset“ na jeho spodní straně. 

Čas

Zvuk budíku 

Hlasitost budíku

Jas displeje

Časovač nočního světýlka

Demo 

Poznámka: Deaktivujte zámek k nastavení stisknutím dvou tlačítek zároveň - UP a OK.

Nastavení času

Výběr zvuku budíku

o Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu času a potvrďte tlačítkem OK.
Zvolte režim AM/PM nebo 24hodin tlačítky UP a DOWN a potrďte OK.
Nastavte hodiny tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
Nastavte minuty tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.

Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu not a potvrďte tlačítkem OK.
Vyberte si preferovanou melodii tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
1. Ovečka 
2. Ptáčci
3. Klasický budík
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Nastavení hlasitosti alarmu: 

Nastavení jasu displeje: 

Nastavení časovače nočního světla:

o Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu hlasitosti a potvrďte tlačítkem OK.
Vyberte preferovanou hladinu hlasitosti (1-7) a potvrďte OK.

o Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu jasu a potvrďte tlačítkem OK.
Vyberte preferovanou hladinu jasu (1-7) a potvrďte OK.

o Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu žárovky a potvrďte tlačítkem OK.
Vyberte preferovanou dobu tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.

DEMO funkce :

Tato funkce Vám umožní během krátké doby projít programem usínání a vstávání, kdy 
můžete Vašemu dítěti ukázat, jak se SAM probudí a dá najevo, kdy je ten správný čas 
vstávat a kdy se ještě má spát. 

Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu demo a potvrďte tlačítkem OK.
Demo verze začne. 
Během programu můžete jít zpět na nastavení menu stisknutím tlačítla M.
Po ukončení demo verze se displej vrátí na nastavení menu. 

5 minut
15 minut
30 minut
Nepřetržitě
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Poznámka: Zvukový alarm bude fungovat pouze v případě, že jste zvolili ON při nastavení 
alarmu. Proto není nutné nastavovat hlasitost na nulu. 

Poznámka: Při používání baterií doporučujeme nastavit nejnižší hladinu jasu. 

Poznámka: Při používání baterií doporučujeme nastavit pětiminutové svícení. 

Poznámka: V průběhu a po ukončení demo verze je automaticky aktivován zámek tlačítek, 
protože děti si při demo verzi rády s hodinami hrají. Deaktivujte zámek stisknutím tlačítek 

UP a OK po dobu jednu vteřiny. 

Při tomto programu můžete nastavit otevření očí ovečky po určité době. Je to z toho důvodu, že 
děti většinou nechodí po obědě spát ve stejný čas, ale rodiče si přejí, aby spaly určitý časový úsek. 
Můžete tedy nastavit odpolední spánek na 30-180 minut. Stejně tak můžete nastavit zvukový alarm 
po 0-60 minutách od otevření očí. 

  

 o Deaktivujte zámek stisknutím tlačítek UP a OK po dobu jedné vteřiny. 
Stiskněte tlačítko UP, zobrazí se menu pro nastavení odpoledního spánku. 
Nastavte počet minut, po které bude SAM spát (30-60-90-120-150-180 min) tlačítky UP a 
DOWN a potvrďte OK.
Zvolte si, zda chcete probuzení doprovodit zvukovým alarmem. Pokud ano, zvolte ON, pokud ne, 
zvolte OFF tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
Pokud si nepřejete zvukový alarm, SAM zavře oči a odpolední spánek může začít.
Pokud jste zvolili ON, můžete si nyní nastavit, kdy se zvukový alarm zapne. Tlačítky UP a 
DOWN lze alarm nastavit 0-60 minut poté, co SAM otevře oči.
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Poznámka: 

Rychlý start
Stisknutím tlačítka UP po dobu 3 vteřin se okamžitě aktivuje nastavený odpolední spánek z 
předchozího dne (ujistěte se, že je zámek deaktivován). 
 
Deaktivace
K deaktivaci a návratu na denní displej stiskněte M po dobu 3 vteřin a hodiny se automaticky 
vrátí na počáteční obrazovku.

Ikonka odpoledního spánku a alarmu se zobrazí v hodní části displeje, když je nastavení 
aktivováno. 
Hodiny si budou Vaše nastavení pamatovat napříště. 
Stisknutím tlačítka M můžete jít v menu o jeden krok zpět.
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Nastavení krátkého
/odpoledního spánku

 

Všeobecné informace

Stiskni „M“ na 3 sekundy

Stiskni „UP“ na 3 sekundy

Stiskni „DOWN“ na 3 sekundy  

Stiskni „UP“ a zároveň „OK“ 

Celková deaktivace a přechod na denní režim

Začátek krátkého/odpoledního spánku

Začátek nočního spánku

Aktivace/deaktivace zámku

LCD OK
/potvrzení volby

přejít na menu 
nastavení/1 krok zpět

UP/nastavení krátkého spánku

DOWN/nastavení ranního vstávání
 

SAM zavře oči, barva displeje 
se změní na tmavě modro. 

Půl hodiny před tím, než 
SAM otevře oči, změní se 
displej dozelena, což je 
pro dítě znamení, že má ještě 
chviličku odpočívat. 

SAM otevře oči, displej se 
přebarví na bílo a uprostřed 
displeje se objeví slunce.

Čas na spánek Ještě chviličku Vstávat!

 

Dvanáct malých hvězdiček, 
které odpočítávají zbývajících 
30 minut, se postupně začne 
ztrácet. 

Nastavení menu (M) 

OKM



Sleeptrainer SAM od holandské firmy ZAZU splňuje všechny potřebné normy a regulace EU: 

Při likvidaci tohoto výrobku chraňte životní prostředí a nevyhazujte jej do běžného odpadu. 
 
Záruční doba
 
Záruční doba činí dva roky, ale nevztahuje se na běžné opotřebení či defekty vzniklé nesprávným 
používáním. 

Výrobce 
ZAZU
Posbus 299
3740 AG CW Baarn
NL
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 EC 1275/2009 pro hodiny a EC 278/2009 pro výrobky napájené vnějším zdrojem
2006/95/EC upravující výrobky s nízkým napětím
2004/108/EEC
2011 /65/EU
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K nastavení času vstávání stiskněte nejprve tlačítko DOWN. Tímto programem nastavujete čas, 
kdy SAM otevře oči. Nezávisle na tom lze také nastavit zvukový alarm v průběhu 0-60 minut poté, 
co SAM otevře oči.

Q: Pokud je SAM vypnut, pamatuje si nastavení hodin? 
A: Pamatuje si je pouze v případě, že jsou v přístroji umístěny baterie. Doporučujeme tedy mít 
baterie i jako zálohu

Q: Tlačítka občas nereagují, když je stisknu. 
A: Pravděpodobně máte aktivován zámek. K deaktivaci stiskněte tlačítka UP a OK ve stejný okamžik 
po dobu jedné vteřiny. 

Q: Jak dlouho vydrží sleeptrainer při používání baterií?
A: Vždy se ujistěte, že používáte kvalitní alkalické baterie. Doporučujeme také omezit noční svícení 
na 5 minut a snížit jas displeje. Pak vydrží baterie zhruba po 4 týdny. 

Q: Mohu nastavit jiný čas vstávání a jiný čas zvukového alarmu?
A: Ano, při nastavování ranního probuzení i odpoledního spánku lze nastavit alarm odděleně.

Q: Jak mohu zabránit tomu, aby si děti s tlačítky hrály a měnily nastavení?
A: Hodiny automaticky aktivují zámek po 30 vteřinách. To můžete udělat i manuálně stisknutím 
zároveň tlačítek UP a DOWN.

Q: Existuje Demo verze, díky které lze dětem předvést, jak bude SAM fungovat?
A: Ano, Demo verze je v nastavení a během 30 vteřin předvede funkce Sleeptraineru. 

Q: Jak poznám, že mám hodiny nastavené?
A: V horní části obrazovky jsou aktivované ikony, díky kterým se přesvědčíte, jaké funkce máte 
nastavené. 

Rychlý start
Stisknutím tlačítka DOWN po dobu 3 vteřin se okamžitě aktivuje nastavené vstávání z 
předchozího dne (ujistěte se, že je zámek deaktivován). 
 
Deaktivace
K deaktivaci a návratu na denní displej stiskněte M po dobu 3 vteřin a hodiny se automaticky 
vrátí na počáteční obrazovku. 

 

  

 

Nastavení času vstávání FAQ

Bezpečnostní upozornění

Technické specifikace
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Deaktivujte zámek k nastavení stisknutím dvou tlačítek zároveň - UP a OK. 
Stiskněte tlačítko DOWN. Objeví se obrazovka pro nastavení času vstávání. 
Vyberte si nastavení v AM/PM módu nebo 24hodinového módu a potvrďte tlačítkem OK.
Nastavte hodinu tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK. 
Stejně postupujte pro nastavení minut. 
Zvolte, zda chcete probuzení SAMa doprovodit zvukovým alarmem tlačítky UP a DOWN. ON 
znamená že ano, OFF znamená, že SAM zavře oči a nastavení ranního vstávání je hotovo.
Pokud jste zvolili ON, můžete si nyní nastavit, kdy se zvukový alarm zapne. Tlačítky UP a DOWN 
lze alarm nastavit 0-60 minut poté, co SAM otevře oči. 
Aktivované nastavení se zobrazí v horní části displeje hodin malými ikonkami. 
SAM si bude pamatovat Vaše nastavení i pro další dny. 
Stisknete-li tlačítko M, jdete automaticky v nastavení o jeden krok nazpět. 

Sleeptrainer SAM je nízkonapětové zařízení, napájené adaptérem nebo bateriemi (4x1,5V, AA). 
Pro Vaši bezpečnost a dlouhou trvanlivost Vašeho výrobku dodržujte běžné bezpečnostní pokyny: 

Tento produkt není hračka. Ujistěte se, že je z dosahu malých dětí a zabraňte tomu, aby si dítě s 
hodinami, elektrickou šňůrou či bateriemi hrálo.
Hodiny jsou určeny pouze k používání v interiéru. Nikdy je nedávejte do blízkosti vody či 
jakékoli vlhkosti.
Hodiny jsou robustní, ale pokud spadnou z výšky na tvrdou podložku, mohou se poškodit. 
V napájecí šňůře je sice pouze nízké elektrické napětí, přesto dbejte své bezpečnosti. 
Vstup adaptéru by při používání neměl být ničím zablokován.
Elektrostatický výboj může ovlivnit správné fungování Sleeptraineru. V takovém případě přístroj 
resetujte. 
Na hodiny ani na adaptér by se v žádném případě neměla dostat voda či vlhkost. Ujistěte se, že 
vázy, nápoje atd. jsou v dostatečné vzdálenosti. 
Produkt používejte vždy s adaptérem, který je jeho součástí. 
Uchovejte si tyto instrukce pro budoucí reference.  
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Q: SAM neotevřel při probuzení oči. 
A: Pravděpodobně máte téměř vybité baterie. Použijte tedy nové. 

Q: Pokud nechci použít zvukový alarm, musím snížit jeho hlasitost v nastavení?
A: Nikoli, můžete jej zcela vypnout přepnutím u ON na OFF. 
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