
BONEPHONES 

Bezdrôtové slúchadlá okolo uší

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred 
použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:

1 x slúchadlá okolo uší BONEPHONES
1 x nabíjací kábel
1 x používateľská príručka 



ŠPECIFIKÁCIA

Typ: Bezdrôtové športové slúchadlá okolo uší
Verzia BT: V5.0
Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz
Dosah pripojenia: do 10 metrov
Citlivosť mikrofónu: 42 dB
Batéria: 120 mAh
Čas prevádzky: 7 h
Výdrž v pohotovostnom režime: 160 h
Čas nabíjania: 1 h
Nabíjacie napätie: ≤ DC 5 V

UPOZORNENIE

- Dlhodobé počúvanie hlasnej hudby môže spôsobiť nepríjemné pocity, ak je to 
možné, počúvajte hudbu pri strednej hlasitosti. Nepoužívajte vysokú hlasitosť 
dlhodobo.

- Používanie slúchadiel ovplyvní vaše vnímanie okolitého prostredia. Pri 
používaní slúchadiel dávajte väčší pozor. 

- Slúchadlá neodstraňujte ani neupravujte, pretože by mohlo dôjsť k ich 
poškodeniu alebo vyhoreniu. 

- Slúchadlá nehádžte, nesadajte na ne a neponárajte ich do vody. 
- Uchovávajte ich mimo dosahu ohňa, hydratačných a vysokotlakových 

zariadení. 
- Nevhodné pre deti do 3 rokov, keďže obsahujú malé časti. 
- Nedávajte ich do bežného domáceho odpadu. Odošlite ich do miestnej 

stanice na recykláciu elektrických zariadení.
- Poznámka: spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu osobného 

majetku spôsobenú porušením vyššie uvedených upozornení. 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU / ako ich nosiť



NABÍJANIE

Slúchadlá nabíjajte pomocou USB adaptéra s napätím nie vyšším ako 5 V DC. 
Adaptér s napätím vyšším ako 5 V DC spôsobí poškodenie slúchadiel. 

Po dokončení nabíjania sa farba LED indikátora zmení zo zelenej na bielu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE 

ZAPNUTIE
V režime vypnutia stlačte a podržte tlačidlo na 
3 sekundy, kým LED indikátor nezačne blikať 
na zeleno a bielo. 
Výsledok: Zapnuté, párovanie. 

PRIPOJENIE BT
Otvorte ponuku Bluetooth vo vašom zariadení a vyberte položku ''OPENEAR duet''
Výsledok: pripojené. 



PRIJAŤ HOVOR 
Jedenkrát stlačte tlačidlo.

UKONČIŤ HOVOR
Jedenkrát stlačte tlačidlo. 

ODMIETNUŤ HOVOR
Dvakrát stlačte tlačidlo.

PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE 
HUDBY
Jedenkrát stlačte tlačidlo. 

AKTIVÁCIA HLASOVÉHO ASISTENTA ZARIADENIA
Rýchle trojité stlačenie tlačidla.



SLABÁ BATÉRIA 
V režime zapnutia slúchadlá vydávajú každých 30 sekúnd zvuk "dididi", keď má batéria 
menej ako 10 %.

VYPNUTIE 
V režime zapnutia stlačte a podržte tlačidlo 3 
sekundy, kým nezačne blikať biely LED 
indikátor.
Výsledok: vypnuté. 

RESETOVANIE
Stlačte a podržte tlačidlo na 25 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Slúchadlá a podporný kruh utrite mäkkou suchou handričkou.



Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že by sa tento výrobok nemal likvidovať spolu s 
ostatným domácim odpadom v rámci celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému 
poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou 

likvidáciou odpadu, zodpovedne prístroj recyklujte, aby ste podporili udržateľné 
opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite 
zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento 
produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

Distribútor: HS plus, d.o.o.                                                 Krajina pôvodu: Čína


