
BONEPHONES 

Auscultadores abertos sem fios

MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,
Agradecemos a compra deste produto. 

Este manual inclui as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento. Leia 
atentamente o manual antes de utilizar o produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x Auscultadores abertos sem fios 
BONEPHONES
1x Cabo de carregamento
1x Manual do utilizador 



ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Auscultadores desportivos abertos sem fios
Versão BT: V5.0
Frequência: 20 Hz - 20 kHz
Distância de ligação: até 10 metros
Sensibilidade do microfone: 42 dB
Pilhas: 120 mAh
Tempo de funcionamento: 7 h
Tempo em espera: = 160 h
Tempo de carregamento: = 1 h
Tensão de carregamento: ≤ CC 5 V

AVISOS

- Ouvir música alta durante muito tempo pode causar desconforto, pelo que 
use um volume médio, se possível. Não use um volume alto durante longos 
períodos de tempo.

- A utilização de auscultadores irá afetar a sua perceção do ambiente 
circundante. Preste mais atenção ao usar auscultadores. 

- Não remova nem modifique os auscultadores, pois poderá causar danos ou 
queimaduras. 

- Não atire, sente-se nos auscultadores nem os mergulhe na água. 
- Mantenha-os longe do fogo e de equipamentos de alta pressão e hidratação. 
- Não são adequados para crianças com menos de 3 anos, pois contêm peças 

pequenas. 
- Não os classifique como lixo doméstico. Por favor, envie-os para a estação 

local de reciclagem de equipamento elétrico.
- Nota: a empresa não assume qualquer responsabilidade pela perda de bens 

pessoais causada pela violação das advertências acima.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO /modo de utilização



CARREGAMENTO

Carregue os auscultadores com um adaptador USB com CC não superior a 5 V. 
Um adaptador com CC de mais de 5 V causará danos nos auscultadores. 

O indicador LED passará de verde para branco quando o carregamento estiver 
concluído.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

LIGAR
No modo de desligamento, mantenha o botão 
premido durante 3 segundos até o indicador 
LED piscar uma cor verde e branca. 
Resultado: Emparelhamento ao ligar. 

LIGAÇÃO BT
Abra o menu Bluetooth do seu dispositivo e selecione "OPENEAR duet"
Resultado: ligado. 



ATENDER UMA CHAMADA 
Prima o botão uma vez.

TERMINAR UMA CHAMADA
Prima o botão uma vez. 

REJEITAR UMA CHAMADA
Prima o botão duas vezes.

REPRODUZIR/PAUSAR A MÚSICA
Prima o botão uma vez. 

ACTIVAR O ASSISTENTE DE VOZ DO DISPOSITIVO
Prima o botão três vezes rapidamente.



BATERIA FRACA 
No modo de ligação, os auscultadores produzem um som de "dididi" a cada 30 segundos 
quando a bateria é inferior a 10%.

DESLIGAR 
No modo de ligação, mantenha o botão 
premido durante 3 segundos até o indicador 
LED piscar uma cor verde e branca.
Resultado: desligar. 

REPOSIÇÃO
Mantenha o botão premido durante 25 segundos.

LIMPEZA A MANUTENÇÃO 

Limpe os auscultadores e o anel de suporte com um pano macio e seco.



Instruções de reciclagem e eliminação

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com 
outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no 
ambiente ou na saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de 

resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos 
recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de 
devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele 
poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente. 

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE 
aplicáveis.

Distribuidor: HS plus, d.o.o                                                           País de origem: China


