
 

 Aktywacja dźwięku i czujnika płaczu

OBSŁUGA

(rozpoczyna się od średniej głośności)
Jedno kliknięcie włącza melodię kołysanki na 
20 minut, a następnie uaktywnia czujnik płaczu. 

Dwa kliknięcia włączają tzw. biały szum na 20 
minut, a następnie uaktywniają czujnik płaczu. 

Aby od razu włączyć czujnik płaczu, przytrzymaj 
skrzydło Olliego przez ok. 5 sekund, podczas gdy 
odtwarzany jest wybrany dźwięk, aż usłyszysz 
sygnał (piknięcie) – czujnik płaczu będzie teraz 
aktywny, a dźwięki wyłączone, dopóki Ollie nie 
zareaguje na hałas.

Zawieszka na rzep

Pozwala zamocować Olliego na łóżeczku, 
przy foteliku samochodowym lub w wózku.

Aktywacja dźwięku

(rozpoczyna się od średniej głośności)
Jedno kliknięcie włącza dźwięk rytmu serca. 

Wyłączy się on automatycznie po 20 minutach.
 

Dwa kliknięcia włączają dźwięk deszczu. 
Wyłączy się on automatycznie po 20 minutach.

Zmiana poziomu głośności i wyłączanie 

Naciśnięcie stopy Olliego aktywuje ostatnio odtwarzany dźwięk. 
Odpowiednia ilość naciśnięć reguluje poziom głośności:

najgłośniej – średnia głośność – ciszej – wyłączanie

Naciśnięcie stopy Olliego podczas odtwarzania dźwięku,
reguluje poziom głośności w następujący sposób:

ciszej – wyłączanie – najgłośniej – średnia głośność – ciszej – wyłączanie

Aktywacja lampki

Ollie ma 3 poziomy jasności. 
Aby je włączyć, naciskaj jego stopę odpowiednią ilość razy, 
i tak kolejno: 
słabsze światło – średnie – mocniejsze – wyłączanie
Lampka wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

OFF ON

URUCHOMIENIE I WYMIANA BATERII

Upewnij się, że główny włącznik zasilania, który znajduje się nad pokrywką baterii, umieszczony jest w pozycji "ON". 
Jeśli znajduje się w pozycji „OFF”, wszystkie funkcje Ollie są wyłączone, w tym dźwięk i lampka.

Włóż 4 baterie AA do otworu na baterie, znajdującego się z tyłu urządzenia, pod futerkiem, w miejscu zapięcia na rzep. 
Pokrywka otworu przykręcona jest śrubkami, które odkręca się za pomocą śrubokrętu (Phillips?). Po prawidłowym włożeniu 
baterii, pokrywkę należy ponownie zamocować przy użyciu śrubokrętu.

Wymiana baterii odbywa się zgodnie z instrukcjami powyżej. 
Wymień wszystkie baterie w tym samym czasie i nie mieszaj różnych typów baterii. Pamiętaj, aby prawidłowo je umieścić. 
Przechowuj wszystkie baterie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

CZUJNIK PŁACZU/ CRYSENSOR

CrySensor to innowacyjna technologia, która pozwala na wychwycenie głosu dziecka i pomaga mu spokojnie zasnąć z powrotem. Ollie słyszy 
wszystkie dźwięki w pomieszczeniu, ale jest specjalnie zaprogramowany do reagowania wyłącznie na płacz lub hałasy, które mogą dziecku 
przeszkadzać. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy go umieścić w pobliżu dziecka. Także gwałtowny ruch może uaktywnić Olliego, który ma za 
zadanie pomóc w ululaniu niespokojnego dziecka z powrotem do snu.

AKTYWACJA CZUJNIKA PŁACZU/CRYSENSOR

Możesz aktywować czujnik płaczu/ CrySensor na trzy sposoby, stosując melodię kołysanki lub tzw. biały szum. Naciśnij przycisk na skrzydle Olliego 
raz, aby uaktywnić kołysankę lub dwa razy, aby aktywować biały szum. Jeśli chcesz zmienić poziom głośności, użyj przycisku w stopie Olliego. 
Trzeba to zrobić wcześniej, zanim czujnik się aktywuje, a zatem kiedy Ollie odtwarza wybrany przez ciebie dźwięk. 
* Dźwięk będzie odtwarzany przez 20 minut, następnie automatycznie włączy się czujnik płaczu/CrySensor.
* Jeśli chcesz aktywować czujnik płaczu/CrySensor bez czekania, aż upłynie 20 minut, naciśnij i przytrzymaj przycisk w skrzydle, aż usłyszysz sygnał 
(piknięcie). CrySensor zostanie włączony, a Ollie przestanie wydawać dźwięki. 
* Jeśli korzystałeś z którychś tych dwóch funkcji Olliego jako ostatniej, możesz włączyć melodię kołysanki lub tzw. biały szum przy użyciu przycisku 
w stopie. Urządzenie będzie wówczas grać przez 20 minut, a następnie automatycznie włączy się czujnik płaczu/CrySensor.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Po uruchomieniu czujnika płaczu Ollie „słucha” twojego maluszka przez kolejne trzy godziny. Jeśli usłyszy jego płacz lub inny hałas, włączy wybrany 
dźwięk (kołysankę lub biały szum) na 20 minut, a następnie powróci do funkcji słuchania.
Za każdym razem, gdy usłyszy płacz twojego dziecka, na 20 minut aktywuje wybraną melodię i znów wróci do słuchania przez kolejne 3 godziny.
Jeśli twoje dziecko ma trudną noc, Ollie może stale odtwarzać wybrany dźwięk, od jednego 20-minutowego okresu do następnego, dopóki twój 
maluszek się nie uspokoi.
Jeśli przez trzy godziny nie usłyszy twojego dziecka, automatycznie się wyłączy.
Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, wyłączysz czujnik. Możesz też użyć wyłącznika głównego „OFF” w celu całkowitego wyłączenia urządzenia.

CrySensor
nasłuchuje 3godz.



FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie dźwięki są dostępne, gdy czujnik płaczu/CrySensor jest aktywny?
Włącznik czujnika płaczu/CrySensor znajduje się tylko na prawym skrzydle Olliego.
Oznacza to, że możesz wybrać między kołysanką a tzw. białym szumem.

Jak sprawdzić, czy czujnik płaczu/CrySensor działa?
Jeśli chcesz sprawdzić czujnik płaczu/CrySensor, aktywuj go zgodnie z instrukcją i klaśnij w dłonie, stojąc obok Olliego, a usłyszysz wybrany dźwięk.

Gdzie należy postawić Olliego? 
Olliego należy umieścić w pobliżu dziecka, aby czujnik płaczu mógł „słuchać” maluszka, a zatem w zasięgu jego wzroku i słuchu. Pamiętaj, że nie 
powinno się umieszczać zabawek w łóżeczku na materacu. Dzięki zawieszce, zapinanej na rzep, możesz jednak przymocować urządzenie do ramy 
łóżeczka. Możesz je też postawić na innym pobliskim meblu.
 
Jakie dźwięki słyszy Ollie?
Czujnik płaczu/CrySensor działa najlepiej, gdy Ollie znajduje się nie więcej niż 1 metr od twojego dziecka. Gdy poziom hałasu w promieniu 1 metra 
sięga 50dBA, Ollie odtwarza wybrany dźwięk.
 
Jak dbać o urządzenie?
Można je myć tylko z wierzchu, ze względu na elektryczne części. Nie nadaje się do prania w pralce, ani suszenia w suszarce bębnowej. Możesz 
przetrzeć go wilgotną ściereczką. Nie używaj jednak żadnych chemikaliów, bo mogą wniknąć w tkaninę lub inne rzeczy dziecka. 

Czy można używać akumulatorów?
Tak, można używać baterii do ładowania. Nie mieszaj jednak starych i nowych baterii. Akumulatory na czas ładowania należy wyjąć z zabawki. 

Co zrobić, jeśli Ollie nie gra i nie świeci? 
Najpierw sprawdź, czy przełącznik główny jest włączony, tj. znajduje się na pozycji „ON”. Jeśli mimo wszystko urządzenie nie działa, sprawdź baterie 
i wymień je w razie potrzeby. Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś Ollie.

INFORMACJE TECHNICZNE

WAŻNE: Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie twojego dziecka! Przed użyciem sprawdź wszystkie części produktu pod kątem ewentualnych braków 
lub potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka. Jeśli zauważysz jakiekolwiek usterki, natychmiast przestań używać tego 
produktu i skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś Ollie..
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem przeczytaj instrukcję. Zgodny z dyrektywą bezpieczeństwa zabawek i europejską normą EN 71-1/2/3 oraz EMC 
Directive. Spełnia też australijską normę AS/NZS ISO 8124. Przed podaniem zabawki dziecku, należy usunąć wszystkie opakowania. Nie należy 
pozostawiać miękkich zabawek w łóżeczku niemowlęcia. Pamiętaj o usunięciu ich, kiedy dziecko śpi. Mycie tylko powierzchowne, nie prać w pralce. 
Wycieraj wilgotną szmatką. Baterie wymieniaj przy użyciu małego śrubokrętu do zdjęcia pokrywy otworu na nie. Upewnij się, że włożyłeś je 
prawidłowo, pod nadzorem osoby dorosłej. Stosuj się do instrukcji producenta. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Przed ponownym naładowaniem 
usuń z zabawki akumulatory.

Baterii nie załączono – wymaga 4xAA 1.5v.

Ochrona środowiska
Nie wyrzucaj odpadów elektrycznych razem z domowymi. Zanieś je do odpowiedniego punktu lub skonsultuj się z lokalnym organem recyklingu.
Produkcja i dystrybucja:
The Gro Company, Dom Malvern, Matford Court, Yeoford Way, Exeter, EX2 8LB, UK. UK Tel +44 (0) 844 557 2960, +44 (0) 1392 347111.
gro-group international ltd jako �rma The Gro Company. The Gro Company jest znakiem towarowym holdingu grupy gro-group holdings ltd. 
Wszystkie teksty i obrazy © 2017 gro-group holdings ltd. The Gro Comapny zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian specy�kacji produktu.

Dystrybucja w Polsce:  Solution Baby Care Sp. z o.o., Pułaskiego 20f, 05-510 Konstancin - Jeziorna, www.solution-bc.pl, biuro@solution-bc.pl

NIE PRAĆ. NIE WYBIELAĆ. NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ. NIE PRASOWAĆ. NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE.

BEZPIECZNY SEN

Bezpieczeństwo dzieci to priorytet dla The Gro Company. 
Współpracujemy m. in. z The Lullaby Trust, wiodącą brytyjską 
organizacją, zapewniającą porady ekspertów na temat 
bezpiecznego snu niemowląt, zajmującej się zwiększaniem 
świadomości o nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) oraz udzielającej 
wsparcia rodzinom w żałobie. Zespół nagłego zgonu niemowląt 
(ang. sudden infant death syndrom, tj. SIDS) to niespodziewana 
śmierć dziecka bez wyraźnego powodu i chociaż nie wiadomo 
jeszcze, jak całkowicie mu zapobiec, możliwe jest znaczne obniżenie 
ryzyka jego wystąpienia, o ile postępuje się zgodnie ze 
wskazówkami. Dodatkowe informacje i porady można znaleźć na 
stronie www.lullabytrust.org.uk i pod numerem telefonu
+44 (0) 808 802 6869
Są one udostępniane dzięki uprzejmości Lullaby Trust.

Więcej informacji o asortymencie marki Gro i o tym, jak tworzyć 
bezpieczniejsze warunki do snu twojego dziecka, znajdziesz na 
stronie www.grocompany.pl, www.bezpiecznysendziecka.pl
oraz www.gro.co.uk

PORADY DLA RODZICÓW – 
JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA SIDS

Co możesz robić...
Zawsze kładź dziecko do snu na plecach.
Utrzymuj dziecko z dala od dymu tytoniowego, także w okresie 
ciąży.
Karm piersią, jeśli to możliwe.
Przez pierwsze pół roku dziecko powinno spać w oddzielnym 
łóżeczku niemowlęcym lub w koszu Mojżesza w tym samym 
pomieszczeniu, co ty.
Używaj solidnego, płaskiego, wodoodpornego materaca w dobrym 
stanie.

Czego uniknąć...
Nie śpij z dzieckiem na kanapie, ani w fotelu.
Nie śpij z dzieckiem w jednym łóżku, jeśli palisz, pijesz, zażywasz 
narkotyki albo jesteś przemęczony, a także jeśli twoje dziecko było 
urodzone przedwcześnie lub miało małą masę urodzeniową.
Nie przegrzewaj dziecka. 
Nie zasłaniaj twarzy ani głowy dziecka podczas snu i używaj 
przewiewnej pościeli.


