BONEPHONES
Fül köré illeszkedő vezeték nélküli fülhallgató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Kérjük, a
készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA:
1 x nyitott fülhallgató BONEPHONES
1 x töltőkábel
1 x Használati útmutató

TERMÉKADATOK

Típus: Fül köré illeszkedő vezeték nélküli Sport fülhallgató
BT verzió: V5.0
Frekvencia: 20 Hz-20 kHz
Hatótávolság: 10 méter
Mikrofon érzékenység: 42 dB
Akkumulátor: 120 mAh
Üzemidő: 7ó
Készenléti idő: 160ó
Töltési idő: 1ó
Töltési feszültség: ≤ DC 5V
FIGYELMEZTETÉSEK

-

Hosszú ideig tartó hangos zenehallgatás kellemetlenséget okozhat, ezért
ajánlott közepes hangerőn használni. Ne használja nagy hangerőn túl sokáig.
A fejhallgató használata befolyásolja a környezet érzékelését. Fejhallgató
használata során mindig jobban kell figyelnie a környezetére.
Ne szerelje szét vagy módosítsa a fejhallgatót, mert ez károsodáshoz
vezethet vagy tüzet okozhat.
Ne dobja el, ne üljön rá és ne merítse vízbe.
Tűztől, víztől és magas nyomással dolgozó berendezésektől távol tartandó.
A kis részek miatt 3 éves kor alattiak nem használhatják.
Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Juttassa el a helyi elektromos
berendezéseket újrahasznosító állomásra.
Megjegyzés: nem vállalunk felelősséget a fenti figyelmeztetések be nem
tartásából eredő személyi vagy vagyoni károkért.

ELSŐ HASZNÁLAT /hogyan kell viselni

TÖLTÉS

Töltse az fejhallgatókat legfeljebb 5V-os DC USB-adapterrel. Az 5 V DC-nál
magasabb feszültségű adapter a fejhallgató károsodását okozhatja.

A LED-kijelző zöldről fehérre válik a töltés befejezésével.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
BEKAPCSOLÁS
Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa
lenyomva a képen látható gombot 3
másodpercig, amíg a zöld és fehér LED fény
villogni nem kezd.
Amit hallhat: „Power on pairing.“
(Bekapcsolva, párosítás.)

BLUETOOTH KAPCSOLAT
Nyissa meg a készüléke Bluetooth beállításait, és csatlakozzon az „OPENEAR duet“
elemhez.
Amit hallhat: „Connected.“ (Csatlakozva.)

HÍVÁS FELVÉTELE
Nyomja meg egyszer a gombot.

HÍVÁS LEZÁRÁSA
Nyomja meg egyszer a gombot.

HÍVÁS ELUTASÍTÁSA
Nyomja meg kétszer a gombot.

A ZENE
LEJÁTSZÁSA/SZÜNETELTETÉSE
Nyomja meg egyszer a gombot.

A KÉSZÜLÉKE HANGALAPÚ ASSZISZTENSÉNEK AKTIVÁLÁSA
Gyorsan nyomja meg háromszor a gombot.

ALACSONY AKKUMULÁTORSZINT
Bekapcsolt módban a fejhallgató 30 másodpercenként "dididi" hangot hallat, ha az
akkumulátor töltöttsége 10%-nál alacsonyabb.

KIKAPCSOLÁS
Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot 3 másodpercig. Ekkor a
fehér LED villogni kezd.
Amit hallhat: „Power off.“ (Kikapcsolás)

VISSZAÁLLÍTÁS
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 25 másodpercig.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Törölje át a fejhallgatót és az akasztóját egy puha, száraz ruhával.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli
ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre
gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a
felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának
támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket
vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék
biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK
irányelvek követelményeinek.

Forgalmazza: HS Plus d.o.o

Származási ország: Kína

