
Sluchátka Smart Headphone

Stručný návod

 

Tato sluchátka jsou schopna monitorovat váš spánek, automaticky vypnout hudbu a dovedou vás 

chytře vzbudit, pokud ve svém mobilu použijete aplikaci Sleepace. 

01   Nastavení 

Krok č. 1: Instalace aplikace a registrace 

Existují dva způsoby, jak stáhnout aplikaci Sleepace: 

A – Naskenujte si QR-kód B – Vyhledejte aplikaci "Sleepace" v obchodech 

 

 
 
 
Budete potřebovat chytrý mobil s Bluetooth 4.0 a s operačním 
systémem iOS 7.1 nebo vyšším, nebo Androidem 4.3 nebo 
vyšším. 

 

Krok č. 2: Připojte svůj mobil ke sluchátkům. 
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Krok č. 3: Spusťte aplikaci Sleepace a aktivujte monitorování spánku a podporu usínání. 

Krok č. 4: Pro správné sestavení sluchátek připevněte černou stranu sluchátek k bílé podšívce 

masky páskou na suchý zip. 

02 Funkce 

• Monitorování spánku: Spusťte aplikaci Sleepace, klikněte v aplikaci na tlačítko Start Sleep a 

umístěte svůj mobil do blízkosti vašeho polštáře. Až se vzbudíte, klikněte na tlačítko Get Up a 

aplikace vygeneruje data o vašem spánku. 

• Jakmile usnete, hudba se automaticky vypne: Aplikace Sleepace ukončí přehrávání hudby, 

jakmile zdetekuje, že jste upadli do spánku (tato funkce je funkční pouze při hudbě přehrávané 

při aplikaci Sleepace). 

• Chytré buzení: Aplikace Sleepace vám umožňuje nastavit čas buzení a vzbudí vás během 

okamžiku vašeho nejlehčího spánku (tato funkce je přístupná pouze pokud je v aplikaci 

Sleepace aktivována funkce monitorující váš spánek). 

03 Poznámka 

Aktivace funkce monitorující váš spánek vyžaduje napájení z vašeho mobilu. Ujistěte se, že váš 

mobil má dostatek energie nebo jej udržujte po celou noc na nabíječce, abyste zabránili vašemu 

mobilu ve ztrátě dat o vašem spánku. 

04 Údržba 

• Vyjměte sluchátka z masky a opatrně vyčistěte masku ve vodě. Pozor na to, sluchátka nejsou 

vodotěsná a neměla by přijít do styku s vodou. 

05 Upozornění 

• Neposlouchejte hlasitou hudbu po delší dobu, může to poškodit váš sluch. 

• Buďte opatrní, pokud dojde k zamotání drátu sluchátek, může se zvýšit riziko náhodného 

uškrcení. 

06 Záruka 

Z důvodů záruční opravy se spojte s prodejcem zařízení. Pro více informací o tomto produktu, 

záruce a službách jděte na webové stránky www.sleepace.com. 
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