Najczęściej zadawane pytania dotyczące używania zegarka Gro-clock.
Jeśli wyłączę zegar Gro-clock i po dłuższym czasie ponownie włączę, to czy Gro-egg
wyświetli aktualną godzinę?
W momencie wyłączenia zegar Gro-clock „zamraża” wszystkie ustawienia: czas, alarm
budzika, podświetlenie. Dlatego gdy pada zasilanie na kilka sekund, licznik czasu też staje na
te kilka sekund. Jeśli wyłączysz zegar na trzy godziny, wtedy po ponownym włączeniu zegar
będzie spóźniony o te trzy godziny, więc będziesz musiała czas ustawić na nowo.
Nie chce mi się ciągle ustawiać czasu na nowo. Chciałabym żeby mój Gro-clock działał
nieprzerwanie. Czy zużycie prądu opróżni moją kieszeń?
Nie, bo w Twoim zegarze zastosowano energooszczędną technologię LED. Ponadto ma
wbudowany moduł energooszczędny. W godzinę po uruchomieniu czasu wstawania, zegar
automatycznie wyłącza kolorowe światło funkcjonujące w technologii LED i rozpoczyna pracę
na minimalnym poborze energii. Żeby z powrotem aktywować kolorowe światło, wciśnij
dowolny przycisk i kolor LED powróci.
Jaka jest różnica między trybem nocnego wypoczynku i trybem drzemki?
W pewnym sensie są one do siebie bardzo podobne, bo w obu przypadkach zegar pracuje
jednakowo. Po aktywacji rozpoczyna się odliczanie, w obu trybach gwiazdki znikają, aż pojawi
się słońce. Dlaczego więc są dwa tryby? Rodzice, którzy układają dziecko nie tylko na noc,
lecz też do dziennej drzemki, mogą ustawić oba tryby jednocześnie i nie muszą w kółko
zmieniać ustawień.
Czy alarm budzika mogę ustawiać niezależnie od trybu pobudki?
Tak! Alarm budzika włącza się porze, na jaką go ustawisz, całkowicie niezależnie od trybu
nocnego wypoczynku i trybu drzemki. Dlatego jest możliwe, że słońce pojawi się bezgłośnie
na ekranie o 7 rano, a budzik zadzwoni pół godziny później.
Skąd mam mieć pewność, że nastawiłam budzik prawidłowo i zadzwoni o oczekiwanej
porze?
Gdy ustawisz alarm budzika, na policzku słońca/gwiazdki pojawi się ikonka z dzwonkiem.
Jak powstrzymać dziecko przed przyciskaniem guziczków i zmianą ustawień?
Bardzo łatwo. Użyj funkcji key-lock, która jest bardzo podobna do funkcji blokady klawiszy w

telefonie.
Czy jest wersja demo, żebym mogła pokazać dziecku na przyspieszeniu jak wygląda zmiana
gwiazdek w słońce?
Tak! W zegar wbudowano wersję pokazową, która pokazuje w przyspieszonym tempie
przejście od słońca do Pana Gwiazdy. Żeby ją uruchomić, należy wcisnąć przycisk UP i
przytrzymać przez 3 sekundy. Wtedy na tarczy wyświetli się pełna pętla czasowa. Żeby
wyłączyć wersję demo, przyciśnij UP i przytrzymaj przez 3 sekundy.
Ekran, „zawiesił się”, przestał reagować.
Odłącz zegar od zasilania, poczekaj parę sekund i podłącz go z powrotem.

