
BONEPHONES 

Căști Wireless în afara urechii

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru. 

Acest manual conține ghidul privind siguranța și instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să 
consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dumneavoastră.

PACHETUL INCLUDE:

1 x Pereche de căști Bonephones utilizate 
în afara urechii
1 x Cablu de încărcare
1 x Manual de utilizare 



SPECIFICAȚII

Tip: Căști Wireless utilizare în afara urechii
Versiunea BT: V5.0
Frecvență: 20 Hz - 20 kHz
Raza de conectare: până la 10 metri
Sensibilitatea microfonului: 42 dB
Acumulator: 120mAh
Durata de funcționare: 7h
Autonomie în regim de așteptare: = 160 h
Durată de încărcare: = 1 h
Tensiunea de încărcare: ≤ DC 5V

AVERTISMENTE

- Ascultarea muzicii la volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp poate 
cauza disconfort, vă rugăm să folosiți un volum mediu dacă este posibil. Nu 
utilizați un volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

- Folosirea căștilor vă va afecta percepția mediului înconjurător. Acordați mai 
multă atenție atunci când folosiți căștile. 

- Nu scoateți și nu modificați căștile, deoarece acest lucru poate provoca 
deteriorări sau arsuri. 

- Nu le aruncați, nu stați pe căști și nu le scufundați în apă. 
- Păstrați-le departe de foc, de echipamente de hidratare și de echipamente de 

înaltă presiune. 
- Căștile nu sunt recomandate pentru copiii sub 3 ani, deoarece conține piese 

mici. 
- Nu eliminați căștile ca deșeu menajer. Vă rugăm să le predați unității locale

de reciclare a echipamentelor electrice.
- Notă: compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile 

materiale personale cauzate de încălcarea avertismentelor de mai sus. 

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE/ cum auziți



ÎNCĂRCARE

Încărcați căștile cu ajutorul unui adaptor USB de maximum 5 V c.c. Un adaptor cu 
o tensiune mai mare de 5 V c.c. va provoca deteriorarea căștilor. 

Atunci când încărcarea este completă, culoarea indicatorului LED se va modifica 
de la verde la alb.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

PORNIREA
Atunci când căștile sunt oprite, apăsați și 
mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde 
până când indicatorul LED clipește în verde și 
alb. 
Rezultat: Pornire și asociere. 

CONEXIUNEA BT
Deschideți meniul Bluetooth al dispozitivului dumneavoastră și selectați „OPENEAR duet”
Rezultat: conectate. 



PRELUAREA UNUI APEL 
Apăsați butonul o dată.

FINALIZAREA UNUI APEL
Apăsați butonul o dată. 

RESPINGEREA UNUI APEL
Apăsați butonul de două ori.

REDAREA/OPRIREA MUZICII
Apăsați butonul o dată. 

ACTIVAREA ASISTENTULUI VOCAL AL DISPOZITIVULUI
Apăsați butonul de trei ori.



BATERIE DESCĂRCATĂ 
Atunci când căștile sunt pornite, acestea emit un sunet "dididi" la fiecare 30 de secunde 
atunci când energia rămasă în baterie este mai mică de 10%.

OPRIRE 
Atunci când căștile sunt pornite, apăsați și 
mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde 
până când indicatorul LED clipește.
Rezultat: power off (oprire). 

RESETARE
Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 25 de secunde.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Ștergeți căștile și inelul de susținere cu o cârpă moale și uscată.



Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie 
eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune 
aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea 

necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova 
reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă 
rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați vânzătorul de la 
care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în 
condiții de siguranță pentru mediul înconjurător. 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele 
Directivelor CE aplicabile.

Distribuitor: HS plus, d.o.o   Țara de origine: China


