
Obsah balení

Krok 1               Krok 2

Napájecí adaptér (UK/UL/EU) Stručný návod 

NOX MUSIC

Stručný návod



Tlačítka a funkce 1. Držení ruky před 
    středovým tlačítkem

 ze strany

2. Dlouhý/krátký stisk                             
    středového tlačítka

zepředu   ze strany

3. Mávnutí ruky před 
    středovým tlačítkem

 

  pohledzepředu   pohled

zepředu  pohled zepředu  pohled ze strany

4. Dlouhý/krátký dotek 
    na pravé/levé straně

ze strany

1. Středové tlačítko  2. USB port 3. Napájení 4. Resetovací tlačítko



LED indikátor

Stav LED indikátor

Napájení zapnuto 3x zabliká 

Úprava hlasitosti Při krátkém doteku blikne

Odložený budík Svítí

Vypnutý budík Nesvítí

Nastavení
Krok 1 - Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte se 
Jsou dvě možnosti, jak nainstalovat aplikaci Sleepace: 
A - Naskenujte QR kód.

Ovládání

Funkce

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí režimu Podpora spánku

Vypnutí režimu Podpora spánku

Hlasitost

Jas

Zapnutí / Vypnutí hudby 

Odložení budíku 

Vypnutí budíku 

Změna barvy světla 

Tovární nastavení 

Aktivace funkce

Krátký stisk středového tlačítka

Dlouhý stisk středového tlačítka

Dlouhý dotek na straně, pravá +, levá - 

Držení ruky před středovým tlačítkem

Mávnutí ruky před středovým tlačítkem

Mávnutí při zapnutém světle

Dlouhý stisk středového tlačítka

Krátký dotek na straně, pravá +, levá -

Krátký stisk středového tlačítka

Dlouhý stisk resetovacího tlačítka při 
zapnutém přístroji



Krok 4 - Zapnutí režimu Podpora spánku, monitorování spánku
V aplikace klikněte na "Jít spát" nebo dlouze stiskněte středové tlačítko na přístroji.

 
Krok 5 - Report o spánku
Po probuzení klikněte v aplikaci na "Vstávat", aplikace automaticky vygeneruje 
report o spánku.

Dostatečně nabitý telefon položte vedle svého polštáře.

Přehrávání hudby přes Bluetooth
1. Nastavení -> Bluetooth -> NOX902B Music XXX;
2. Po úspěšném spárování zazní zvukový signál a reproduktor je připraven k 

přehrávání
3. Hudbu lze přehrávat z Sleepace APP nebo z jakéhokoliv přehrávače ve 

vašem mobilním telefonu 

Bezpečnostní doporučení

 

•Nepokoušejte se produkt přetvářet, opravovat ani modifikovat – 
uvnitř není žádná část opravitelná uživatelem. 

•Nevhazujte produkt do ohně, může dojít k explozi.

•Udržujte produkt mimo dosah vody a mimo vodnínádrže, jako
například vázy, bazény atd.

•Tento produkt není hračka ani lékařské zařízení.

B - Pro stažení vyhledejte aplikaci na App Store nebo Google Play.

Budete potřebovat chytrý mobilní telefon s Bluetooth 4.0 a podporující 
iOS 7.0 a vyšší nebo Android 4.3 a vyšší.

Krok 2 - Zapojení Sleepace Nox 

Po zapojení do zásuvky LED indikátor 3x zabliká.

Krok 3 - Registrace
Otevřete Sleepace App a zaregistrujte se. V aplikaci spárujete Sleepace Nox
 s telefonem, nastavíte budík, světlo apod. 
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