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Bezpečnostné pokyny
Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna 
pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom 
používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom alebo požiaru. Preto by mali používatelia 
používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov.
Tento prístroj používa polovodičovú jednotku 
a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používatelia 
sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak 
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 
V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte 
o opravu kvalifikovaného servisného technika.

Napájanie
Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať 
parametrom uvedeným na typovom štítku.

Zdroj tepla
Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú 
napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

Čistenie
Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. 
Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace 
prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba 
jemnou handričkou.

Ťažké predmety
Neklaďte na tento prístroj ťažké predmety, inak môže 
dôjsť k poškodeniu prístroja.
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Porucha vyžadujúca opravu
Pokiaľ nastane niektorý z nasledujúcich problémov, 
odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte 
kvalifikovaného servisného technika.
A.  Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo 

zástrčky.
B.  Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie 

predmety.
C.  Pokiaľ prístroj nefunguje, napriek tomu, že ho 

ovládate podľa návodu, nestláčajte žiadne iné 
tlačidlá ako tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. 
Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu 
náročnosti jeho opravy.

D. Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
E. Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

Údržba
Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu 
tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. 
Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo 
zasiahnutia elektrickým prúdom.
V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného 
servisného technika.

Výmena náhradných dielov
Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte 
servisného technika o výmenu za rovnaké modely 
náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely 
náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, 
úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti 
prístroja.
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Bezpečnostná prehliadka
Po dokončení údržby požiadajte servisného technika 
o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste 
mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

Poznámka:
Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne 
prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na 
neskoršie použitie.

VAROVANIE
Extrémne hlasná hudba môže prekryť zvuky dopravy 
alebo iné signály nebezpečenstva. Zabezpečte, aby 
ste nikdy nestratili prehľad o dianí vo vašom okolí.



SK 25

Obsah balenia

USER GUIDE

BHP 7300
WIRELESS

STEREO HEADPHONE

1 Bezdrôtové stereo slúchadlá
2 Nabíjací kábel
3 Používateľská príručka
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Nabíjanie

Pomocou dodávaného USB-C kábla 
pripojte vaše slúchadlá k zdroju energie.

Pri vybitej batérii rýchlo červeno bliká
Počas nabíjania červeno svieti
Po úplnom nabití sa rozsvieti modro 
a zostane svietiť

Stavový 
indikátor

Pripojte k počítaču alebo USB zariadeniu s výstupom 5 V. 
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Nastavenie a párovanie cez Bluetooth
1 Zapnite v nastavení vášho zariadenia 

funkciu Bluetooth. Stlačte tlačidlo na 
zapnutie a podržte ho, kým nezačne 
stavový indikátor modro a červeno blikať.

Stavový 
indikátor

Tlačidlo 
zapnutia

2 Vyberte v zozname zariadení „BHP 7300“ 
a potom kliknite na Connect (Pripojiť). 
Po spárovaní cez Bluetooth bude 
stavový indikátor pomaly modro blikať.

BHP 7300

Stavový 
indikátor
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Ovládanie hudby a hovorov
• Stlačte raz pre zvýšenie hlasitosti
ꟷ Stlačte a podržte pre skok dopredu
• Stlačte raz pre prehrávanie/

pauzu alebo prijatie/ukončenie 
telefónneho hovoru

 Stlačte dvakrát pre aktiváciu 
asistentky Siri alebo iného 
softvéru pre hlasové ovládanie

ꟷ Stlačte a podržte pre zapnutie alebo 
vypnutie a odmietnutie hovoru

• Stlačte raz pre zníženie hlasitosti
ꟷ Stlačte a podržte pre skok dozadu
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Technické údaje
Bluetooth: V5.0 BLE
Profily BT: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Maximálny vysielací výkon BT: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Kodek: AAC, SBC
Priemer slúchadiel: 40 mm
Čas prehrávania: až 26 h (50 % hlasitosť)
Čas prehrávania: až 19 h (100 % hlasitosť)
Pohotovostný režim: až 178 h
Čas nabíjania: ≤ 2 h
Prevádzkový dosah: až 15 m
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 000 Hz
Citlivosť: 98 dB +/- 3 dB (pri 1 kHz)

Impedancia: 32 Ω +/- 15 %
Vstavaný mikrofón
Ovládanie: 3 multifunkčné tlačidlá 
Vstavaný LED indikátor stavu batérie a slúchadiel
Dobíjacia batéria: 380 mAh/3,7 V Li-Pol
Nabíjací port: USB-C
Obsah balenia: Slúchadlá, USB-C nabíjací kábel, používa-
teľská príručka
Rozmery: 192 × 170 × 75 mm (š/v/h) 
Hmotnosť: 154 g
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Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte 
tento návod.

Bezpečnostné varovania
Nestavajte na zariadenie zdroje otvoreného ohňa, 
ako napríklad zapálené sviečky

Batérie zlikvidujte ekologicky so zreteľom na vplyv 
likvidácie batérií na životné prostredie

Nevystavujte batérie (inštalované batérie) 
nadmernému teplu, ako napríklad ohňu

Varovanie: Aby nedošlo k možnému poškodeniu 
sluchu, nepočúvajte dlhodobo zvuk s vysokou 
hlasitosťou. Z bezpečnostných dôvodov dávajte 
počas používania slúchadiel pozor na svoje okolie. 
Nevhodné pre deti



SK 31

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve 
alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa 
nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. 
Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore 
určenom na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo 
v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe 
ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty 

miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 
chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať negatívnym vplyvom 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť 
v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám 
poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor zaoberajúci sa 
likvidáciou odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť 
podľa zákona predmetom udelenia pokuty. 

Pre firmy v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, 
požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné 
informácie. 

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie 
Pokiaľ chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o informácie 
nevyhnutné pre správny spôsob likvidácie miestne úrady alebo vášho 
predajcu.

Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné 
požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať tieto zmeny. 

FAST ČR, a. s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BHP 7300 
vyhovuje smernici 2014/53/EU.

Kompletnú verziu EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na webe: www.buxton.cz

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech 
Republic

Distributor: FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia
Gestor servisu: FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, 
Slovakia; teľ: 02 49 1058 53-54


