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1. Položte ruku pod výrobkem, aby nedošlo k pádu.
2. Zaměřte přezku směrem k vašemu dítěti (zvukový 
senzor je na této straně) a umístěte jej mimo dosah dítěte.
3. Otočte upínací pásek kolem držadla a zasuňte ho do 
zámku ráčny, až uslyšíte cvaknutí.

4. Při utahování udržujte  výrobek ve svislé poloze.
Utáhněte otáčením páčky přezky (označené šedou
barvou) směrem nahoru a opakujte až do utažení.
Výrobek by měl být pevně připevněn (ne uvolněný), ale
nedotahujte jej natolik, že by deformoval produkt nebo
kočárku.

1. Přidržte rukou aby nedošlo k pádu.
2. Otevřete přezku (označenou šedou barvou) a produkt 
táhněte dolů, dokud se  upínací pásek neuvolní.

Sleepytroll
Sleepytroll je navržen tak, aby se připevnil na kočárek a 
jemně houpal vaše dítě ke spánku. Je vybaven dvěma 
režimy, senzorovým režimem a základním režimem. V 
základním režimu se automaticky vypne po 30 ti minutách 
V režimu senzoru bude Sleepytroll sledovat zvuk a pohyb 
dítěte a začne se houpat, až bude vaše dítě neklidné. Tento 
produkt je určen k tomu, aby pomohl vašemu dítěti ve 
spánku a není určen k tomu, aby nahradil pečovatele nebo 
byl používán po delší dobu.

Bezpečnost
Přečtěte si pečlivě bezpečnostní instrukce a  návod 
uchovejte . Použité symboly :

   Varování - nebezpečí zranění osob
         Upozornění - Nebezpečí poškození zařízení

- Varování - Tento produkt není hračkou a měl by jej
používat pouze dospělý. Umístěte produkt mimo dosah 
dítěte. Nabíjejte mimo dosah dětí.
        Varování - Vyžaduje se dozor dospělých, 
nenechávejte dítě bez dozoru. 
         Varování: Sleepytroll může produkovat silný kývavý 
pohyb. To umožňuje, aby produkt houpal i velké / těžké 
kočárky. Vždy nejdříve použijte nejnižší  intenzitu 
houpání, a poté nastavte dle  hmotnosti kočárku a dítěte , 
tak aby sleepytroll simuloval normální houpání rukou. Je 
vaší odpovědností zajistit, aby vaše dítě bylo pohodlné s 
nastavením houpacího efektu, které vyberete, protože 
příliš silné houpání může  být vašemu dítěti nepohodlné 

1. Připevnění na madlo kočárku 2 - Sundání za madla kočárku 

Nabíjení
Když kontrolka baterie svítí červeně, baterie jsou téměř 
vybité a je čas produkt nabít. Sundejte Sleepytroll z kočárku. 
Otevřete dvířka nabíječky a vložte zástrčku nabíječky. 
Kontrolka na nabíječce se během nabíjení zobrazuje 
červeně a  jakmile jsou baterie plně nabité (obvykle po 1-2 
hodinách) zobrazí se zeleně. Po dokončení  nabíjenízavřete 
dvířka nabíječky. Během nabíjení nebude produkt 
fungovat. Před prvním použitím produkt plně nabijte.

       Varování - Nepoužívejte nabíječku venku, v mokru, 
vlhku nebo v blízkosti vyhřívaných povrchů. Nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem / požáru!

Péče a skladování
Pokud se nepoužívá, vyjměte nabíječku ze zdi a uložte 
produkt na suchém místě mimo přímé sluneční světlo a 
mimo dosah dětí. Při dlouhodobém skladování produktu 
nabíjejte nejméně dvakrát ročně, abyste zabránili zhoršení 
výkonu v důsledku samovybíjení, a vyberte skladovací 
prostor, kde je teplota mezi + 10 ° C a + 30 ° C. Chcete-li 
obnovit původní výkon baterie, opakujte několik cyklů 
nabíjení a vybíjení (provozujte produkt s maximálním 
účinkem na prázdný kočárek, dokud nejsou baterie vybité).

Čištění a údržba
Výrobek čistěte pouze hadříkem navlhčeným vodou. 
Nepoužívejte mýdlo ani chemikálie.
       Produkt ani nabíječku nikdy neponořujte do vody ani 
opláchujte pod tekoucí vodou. Před použitím se ujistěte, 
že produkt i nabíječka jsou suché.

       Varování - Nikdy nevystavujte nabíječku vodě / 
vlhkosti.  Nikdy nenabíjejte produkt, pokud je mokrý.        
          Varování - K nabíjení produktu používejte pouze 
originální nabíječku. 
          Varování - Brzdy na kočárku vždy před použitím 
produktu zajistěte. Použití produktu s odblokovanými 
brzdami může způsobit pohyb kočárku 
            Varování - Dětský kočárek by měl být umístěn na 
rovném povrchu. Poloha na svahu může umožnit 
nežádoucí pohyb kočárku 

Blahopřejeme k nákupu Sleepytroll   - inteligetního 
houpače kočárku se senzory hluku a  pohybu. Pro 
podrobnější informace o produktu navštivte stránku : 
www.sleepytroll.com

Návod na použití :

Umístění houpače na rukojeť kočárku:

  Upozornění
• Sleepytroll je testován na IPX2 (slabý déšť). Nepoužívejte
výrobek za dlouhodobého nebo silného deště.
• Po použití vyjměte produkt z kočárku / kočárku a
skladujte na bezpečném, suchém místě, mimo přímé 
sluneční světlo.
• Neotevírejte výrobek, neobsahuje žádné servisní

díly. Ztratíte platnost záruky. Pokud produkt nefunguje 
správně, obraťte se na místo zakoupení.

Umístěte přezkou směrem k dítěti 
( senzory jsou na této straně ) a 
mimo dosah dítěte

Umístěte vertikálně



       Režim hlídání spánku

V režimu  hlídání spánku zůstává Sleepytroll v klidu, 
dokud nezjistí pohyb nebo hluk vašeho dítěte. Poté 
houpe kočárek po dobu 3 minut . Poté opět počká, 
dokud znovu nezjistí pohyb / zvuk.

Zmáčknutím                  tlačítka   režim aktivujete / deaktivujete 
Případně  stiskněte                       a             tlačítka současně
po dobu 2 vteřin.

Produkt doporučujeme používat v režimu snímače 
spánku, aby  houpal pouze v případě, že je vaše dítě 
neklidné a maximalizovala se výdrž baterie.

Nastavení senzorů
Pokud jsou senzory zvuku nebo pohybu příliš citlivé nebo 
nedostatečně citlivé, můžete citlivost upravit.

Nastavení senzoru zvuku: 
1. Stiskněte         tlačítko pro aktivaci režimu hlídání spánku
2. Podržte           tlačítko po dobu 5 vteřin , dokud  indikátor 
baterie začne blikat. Barva indikuje citlivost senzorů.

3. Tlač        .          zvýší citlivost,   tlačítko       citlivost sníží . 
Citlivost senzorů :  Nejnižší  = červená   Nízká=  žlutá, 
Střední = zelená,  Vysoká= světle modrá  Nejvyšší = modrá

                    tlačítko po dobu 5 vteřin pro opuštění nastavení4. Přidržte 
citlivostisti  senzorů

Recyklace
• Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být
likvidován s běžným domovním odpadem. (2012/19 / EU).
Výrobek obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii, která se
nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem
• (2006/66 / ES). Vezměte prosím váš produkt na oficiální
sběrné místo, kde necháte odbornou baterii vyjmout.
• Postupujte podle pravidel vaší země pro oddělený sběr
elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. 
Správná likvidace pomáhá předcházet negativním 
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

• Balení: Použitý papírový a kartonový obal lze zlikvidovat
jako recyklovatelný papír. Plastové obaly mohou být
recyklovány nebo likvidovány v závislosti na požadavcích
ve vaší zemi.

Vyjmutí dobíjecí baterie (pouze profesionální)
  Varování: Dobíjecí baterii vyjměte, pouze pokud má 

být produkt zlikvidován. Po vyjmutí se ujistěte, že je 
baterie zcela vybitá. K vyjmutí baterie budete potřebovat 
křížový šroubovák Philips, 2,5mm imbusový klíč a nůž. 
Při dodržování níže uvedeného postupu dodržujte 
základní bezpečnostní opatření a nezapomeňte chránit 
oči, ruce, prsty a povrch, na kterém pracujete.
1. Chcete-li vybít dobíjecí baterii z jakéhokoli nabití, 
spusťte produkt a spusťte jej v základním režimu při 
maximální rychlosti. Tento krok opakujte, dokud 
nebudete moci produkt znovu zapnout.

2. Otevřete upínací pásek a uvolněte 2 šrouby s
šestihrannou hlavou na horní straně produktu. Nyní
uvolněte všech 6 šroubů Philips na zadní straně produktu.
3. Opatrně oddělte přední a zadní polovinu  výrobku

4. Opatrně nařízněte vodiče jak na baterie, tak na
kabelové pásky, které je drží na místě, a vyjměte baterie.
5. Zakryjte přeříznuté vodiče páskou, abyste zabránili
elektrickému zkratu způsobenému zbytkovou baterií.
Dobíjecí bateriová jednotka může být nyní recyklována a
zbytek produktu bude vhodně zlikvidován.

Záruka a podpora
Pokud potřebujete další informace, navštivte:
www.sleepytroll.com 

Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující:

• Poškození způsobené nesprávným použitím, zneužitím,
zanedbáním nebo neoprávněnou opravou.

• Normální opotřebení, včetně třísek, škrábanců, změny
barvy nebo vyblednutí.

Poznámka :  Motorek Sleepetroll může být po delším 
užívání mírně hlučnější, což je běžné u tohoto typu 
motorku.

• Rozsvítí se, když je produkt zapnutý.
• Úroveň nabití : zelená = plná, žlutá = střední, červená = nízká

Tlačítko pro zapnutí / zesílení houpání

• Chcete-li produkt nabít, otevřete chlopeň a zapojte
nabíječku.
• Používejte pouze  originální nabíječku a nabíjejte pouze
uvnitř.
• Z důvodu bezpečí vašeho dítěte nelze produkt během
nabíjení používat.

Upínací pásek
Připojte výrobek k madlu kočárku. Produkt by měl být 
vždy orientován svisle..

Indikátor stavu baterie
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• Stisknutím a přidržením po dobu 2 sekund produkt
zapnete.  Sleepytroll bude houpat kočárkem 30 minut
• Krátkým stisknutím zvýšíte intenzitu houpání.

Tlačítko pro vypnutí / zaslabení houpání
• Stisknutím a přidržením po dobu 2 sekund produkt
vypnete.
• Krátkým stiskem snižíte intenzitu  houpání.

C

Režim hlídání spánku
• Krátkým stisknutím aktivujete režim senzoru (symbol svítí).
• Houpání se spustí automaticky, když je  detekován zvuk 

nebo pohyb.  Krátkým stisknutím znovu  režim deaktivujete

      tlačítka  současně  po 

dobu 2 vteřin pro aktivaci režimu

Nabíjecí port
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Často kladené otázky

• Pro jaký  věk dítěte je Sleepytroll  vhodný ? 
Sleepytroll lze používat u dětí ve věku 0–3 let.
• Pamatuje si produkt moje předchozí nastavení? Ano, 
Sleepytroll se spustí při stejném režimu a houpacím efektu 
při příštím zapnutí.
• V jakém teplotním rozmezí mohu Sleepytroll použít?
Sleepytroll lze použít při teplotách od -10 do 30 st. Celsia 
Při používání v nižších teplotách je kapacita baterie nižší

       Varování, chladné podmínky mohou ohrozit vaše dítě! 
Zkontrolujte zdravotní a bezpečnostní doporučení ve vaší 
zemi a vhodně chráňte své dítě.

• Jak vyberu nejlepší intenzitu houpání?  Každý kočárek se
liší, upravte nastavení houpání tak, aby vyhovoval vašemu
dítěti.
• Mohu připojit Sleepytroll kdekoli na kočárku?

Připojte Sleepytroll mimo dosah vašeho dítěte. Chcete-li 
dosáhnout nejlepších výsledků, připevněte jej vysoko na 
madlo a zavěste svisle.
• Mohu používat Sleepytroll za deště?
Sleepytroll je testován na IPX2 a lze jej použít za slabého 
deště. Nevystavujte Sleepytroll dlouhodobému nebo 
silnému dešti.
• Proč název Sleepytroll?
Název Sleepytroll je inspirován norskými příběhy trollů 
známých pro spaní během dne.
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• Nebo stiskněte              +    a

Nastavení senzoru pohybu : 
1. Stiskněte          tlačítko pro aktivaci režimu hlídání spánku
2. Držte                 tlačítko 10 vteřin  ( držte  i když indikátor začne po 
5 vteřinách blikat ). Blikající indikátor baterie signalizuje režim 
nastavení a barva ukazuje nastavení citlivosti.

3. Stisk          t+    lač.  citlivost zvýší,  stisk          t-  lač.sníží

4. Držte        tlačítko  5vteřin pro opuštění nastavení senzoru

Citlivost senzorů :  Nejnižší  = červená   Nízká=  žlutá, Střední = 
zelená,  Vysoká= světle modrá  Nejvyšší = modrá

Řešení problémů 
Sleepytroll se zastaví po 30 minutách?  Výrobek je 
naprogramován tak, aby se zastavil po 30 minutách. Produkt 
můžete používat v režimu hlídání spánku po delší dobu. 
Sleepytroll se nespustí? Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá a 
nabíječka je odpojená. Umístěte ovladač Sleepytroll tak, aby 
visel svisle.
Houpe příliš silně nebo příliš slabě? Zkontrolujte, zda je produkt 
pevně připevněn k rukojeti kočárku, a upravte rychlost houpání.
Sleepytroll je v režimu hlídání spánku příliš / málo citlivý na 
zvuky/ pohyb ? Upravte postup popsaný v části  nastavení 
senzorů. 
Všechna tlačítka a světla blikají, produkt se nespustí? To 
znamená, že motor má problém s houpáním produktu a jedná 
se o bezpečnostní  opatření. Zkontrolujte, zda je produkt ve 
svislé poloze, zda jsou baterie nabité, a zkuste to znovu. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na prodejce, kde jste zakoupili 
Sleeptroll.

Informace o předpisech
elektromagnetická pole (EMF). Zařízení Sleepytroll vyhovuje 
předpisům CE a FCC o vystavení elektromagnetickým polím.

Sleepytroll - Model: SLT001
Provozní teplota: -10 až 35 stupňů
Typ baterie: Dobíjecí NiMH
Rozměry balení Š x H x V:
Balení : 114 x 108 x 190 mm, Výrobek: 74 x 90 x 167 mm
Hmotnost:
Balení: 0,88 kg , Výrobek : 0,65 kg 
kompatibilní s ROHS (redukce nebezpečných látek)

Nabíječka  - Model: W12E-090055
Vstup: 100-240V, 0,5A, 50/60 Hz
Výstup: DC 9V, 550 mA

Designováno v Norsku.   Vyrobeno v Číně
Sleepytroll je registrovaná ochranná známka společnosti Babliss 
AS. Probíhá registrace patentů a vzorů.

Výrobce : Babliss AS, Norsko
Dovozce pro ČR/SR : Goodystore.cz, Mgr. Lenka Galandrová, 
www.goodystore.cz, info@goodystore.cz, +420 774009006
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