
BONEPHONES 

Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed 
użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1x słuchawki wokółuszne Bonephones
1x kabel do ładowania
1x instrukcja obsługi 



SPECYFIKACJA

Rodzaj: Sportowe bezprzewodowe słuchawki wokółuszne
Wersja BT: V5.0
Częstotliwość: 20 Hz–20 kHz
Zasięg połączenia: do 10 metrów
Czułość mikrofonu: 42 dB
Zasilanie: 120 mAh
Czas działania: 7 godzin
Czas czuwania:160 godzin
Czas ładowania: 1 godzina
Napięcie ładowania: ≤ 5 V DC

OSTRZEŻENIA

- Słuchanie głośnej muzyki przez dłuższy czas może powodować dyskomfort, w 
miarę możliwości należy używać średniej głośności. Nie należy korzystać z 
wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.

- Używanie słuchawek wpływa na postrzeganie otaczającego środowiska. 
Należy o tym pamiętać podczas używania słuchawek. 

- Nie należy demontować ani modyfikować słuchawek, ponieważ może to 
spowodować ich uszkodzenie lub przepalenie. 

- Nie należy rzucać słuchawkami, siadać na nich ani zanurzać ich w wodzie. 
- Przechowywać z dala od ognia, wody oraz urządzeń wysokociśnieniowych. 
- Zestaw składa się z małych części, dlatego nie jest przeznaczony do użytku 

przez dzieci poniżej 3 lat. 
- Urządzenia nie klasyfikuje się jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy 

przekazać je do lokalnego miejsca odbioru odpadów elektronicznych.
- Uwaga: firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 

nieprzestrzeganiem powyższych ostrzeżeń. 

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA /jak założyć słuchawki



ŁADOWANIE

Słuchawki należy ładować za pomocą adaptera USB o napięciu nie wyższym niż 
5 V DC. Napięcie wyższe niż 5 V DC spowoduje uszkodzenie słuchawek. 

Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z zielonego na biały.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

WŁĄCZANIE
Kiedy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć i 
przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aż 
wskaźnik LED zacznie migać na zielono i biało. 
Efekt: Parowanie po włączeniu. 

POŁĄCZENIE BT
Otworzyć menu Bluetooth urządzenia i wybrać „OPENEAR duet”'.
Efekt: połączenie z BT. 



ODBIERANIE POŁĄCZENIA 
Nacisnąć przycisk jeden raz.

ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA
Nacisnąć przycisk jeden raz. 

ODRZUCANIE POŁĄCZENIA
Nacisnąć przycisk dwukrotnie.

ODTWARZANIE/PAUZA MUZYKI
Nacisnąć przycisk jeden raz. 

AKTYWACJA ASYSTENTA GŁOSOWEGO
Szybko nacisnąć przycisk trzykrotnie.



NISKI POZIOM BATERII 
Kiedy urządzenie jest włączone, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 
10%, zestaw wydaje dźwięk „dididi” co 30 sekund.

WYŁĄCZANIE 
Kiedy urządzenie jest włączone, nacisnąć i 
przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aż 
wskaźnik LED zacznie migać.
Efekt: wyłączenie urządzenia. 

RESETOWANIE
Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 25 sekund.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Wycierać słuchawki i pierścień podtrzymujący miękką, suchą szmatką.



Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany 
wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu 
zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej 

utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten 
sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się 
zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze 
sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać 
go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.

Dystrybutor: HS Plus d.o.o                               Kraj pochodzenia: Chiny


