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Машина за бял шум - SLAD100GY 

За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн: 

ned.is/slad100gy 

Предназначение 
Nedis SLAD100GY е звукова машина с бял шум за по-добър сън, релаксация и 

фокус с вградена светлина за сън. 

Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба. 

Всяка промяна на продукта може да има последствия за безопасността, 

гаранцията и правилното функциониране. 

Основни части (изобр. А) 
(1) Светлинен бутон 

(2) LED индикатор за батерията 

(3) LED 

(4) Бутон за бял шум 

(5) Бутон за музика 

(6) Бутон за сила на звука 

(7) Бутон за таймер 

(8) Захранващ порт 

(9) Превключвател на захранването 

(10) Захранващ кабел 

  



Характеристики 
Продукт Машина за бял шум 

Артикулен номер SLAD100GY 

Размери 200 x 170 x 80 mm 

Тегло 200 x 170 x 80 mm 

Входяща мощност 200 x 170 x 80 mm 

Опции за звук с бял шум 
10 (вентилатор, вълни, потоци, дъжд, вятър, 
лятна нощ, жаби, водопади, удари на сърцето, 
гръмотевици) 

Опции за музика на 
мозъчна вълна 

7 

ASMR (Автономна сензорна 
меридианна реакция) 
музикални опции 

3 

Опции за таймер 30 мин/60 мин/90 мин 

Нива на силата на звука 15 

RMS високоговорител 1,3 W 

Пикова мощност на 
високоговорителя 

4 W 

Чувствителност 50 dB 

Импеданс 4 Ω 

Максимално време за 
възпроизвеждане на 
батерията (при 50% звук) 

До 5 часа 

Тип батерия Акумулаторна вградена литиево-йонна 

Капацитет на батерията 1800 mAh 

Макс. време на зареждане До 3 часа 

Димируема LED светлина Да 

Светъл цвят Топло бяло 

Диапазон на цветовата 
температура 

2200 - 2400 K 

Номинален светлинен 
поток 

125 ± 5 lumen 

 

  



Инструкции за безопасност 
⚠ ВНИМАНИЕ 

 Уверете се, че сте прочели и разбрали напълно инструкциите в този 

документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Запазете този 

документ за бъдещи справки. 

 Използвайте продукта само както е описано в този документ. 

 Не използвайте продукта, ако част е повредена или дефектна. Незабавно 

сменете повреден или дефектен продукт. 

 Не изпускайте продукта и избягвайте удари и . 

 Не отваряйте продукта. 

 Този продукт може да бъде обслужван само от квалифициран техник за 

поддръжка, за да се намали рискът от токов удар. 

 Не излагайте продукта на вода или влага. 

 Изключете продукта от източника на захранване и друго оборудване, ако 

възникнат проблеми. 

 Захранвайте продукта само с напрежение, съответстващо на маркировките 

на продукта. 

 Заредете батерията поне 3 часа, преди да използвате продукта за първи път. 

 Използвайте само предоставения захранващ кабел. 

 Този продукт е оборудван с несменяема вътрешна батерия. Не се опитвайте 

сами да смените батерията. 

 Не допускайте късо съединение. 

 Не ремонтирайте продукта. Ако се повреди, трябва да се изхвърли по 

подходящ начин. 

Зареждане на продукта 
Свържете захранващия кабел A❿ към захранващия порт A❽ и USB адаптер (не 

е включен в комплекта). Свържете USB адаптера към електрически контакт. 

 Индикаторът за зареждане A❷ светва червено при зареждане. 

 A❷ става зелен, за да покаже, че продуктът е напълно зареден. 

 A❷ мига в червено, за да покаже изтощена батерия 

Включване и изключване на продукта 
Плъзнете превключвателя за захранване A❾ в положение ON, за да включите 

продукта. 

Плъзнете A❾ в положение OFF, за да изключите продукта. 



Използване на светлината за сън 
Натиснете бутона за осветление A❶, за да включите светлината за сън. 

Натиснете и задръжте A❶, за да промените яркостта. 

Използване на белия шум 
Натиснете и задръжте бутона за бял шум A❹ за 2 секунди, за да възпроизведете 

звуци с бял шум. 

Натиснете A❹ неколкократно, за да преминете през различните звуци. 

Използване на мозъчна вълна и ASMR музика 
Натиснете и задръжте музикалния бутон A❺ за 2 секунди, за да пуснете музика. 

Натиснете A❺ неколкократно, за да преминете през различните звуци. 

Промяна на силата на звука 
Натиснете и задръжте бутона за сила на звука A❻, за да увеличите силата на 

звука. 

Натиснете кратко A❻, за да намалите силата на звука. 

Настройка на таймера 
Натиснете неколкократно бутона на таймера A❼, за да регулирате 

продължителността на таймера. 

 Таймерът може да бъде настроен само при възпроизвеждане на звук. 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

