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Dovozce: Atonyx s.r.o.
Harlacherova 3319/4, Praha 10, 10600 

IČ: 10796304 DIČ: CZ10796304
Prohlášení o shodě dle směrnice 2014/53/EU naleznete na  

webové stránce: 
https://atonyx.cz/content/50-prohlaseni-o-shode 

Resetování sluchátek
Sluchátka vyjměte z dokovací stanice a vypněte je. Následně 
stlačte obě multifunkční tlačítka zároveň po dobu 15-20 vteřin 
nebo dokud neproblikají červeně a modře. Sluchátka vložte zpět 
do dokovací stanice, odstraňte záznam o spárování a napárujte 
znovu

Nabíjení nabíjecího pouzdra 
Připojte pouzdro na nabíječku prostřednictvím USB-C 
konektoru v jeho spodní části.
Sluchátka: Vložte sluchátka do napájecího pouzdra, červená dioda
značí vybitá sluchátka.
Napájecí pouzdro: Během nabíjení svítí dioda modře.
Po plném nabití všechny diody zhasnou.

Zapnutí sluchátek 
Otevřete dvířka pouzdra a vyjměte sluchátka, tímto se 
automaticky zapnou. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro a jsou 
vypnutá tak stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin.

Vypnutí sluchátek
Pokud vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, tak se 
automaticky vypnou. Pokud chcete sluchátka vypnout mimo 
pouzdro, podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

Připojení sluchátek k zařízení
Zapněte bluetooth na Vašem telefonu a vyhledejte TWS.
Připojte sluchátka.
Sluchátka se automaticky spárují s vaším telefonem pokaždé, 
když je vyndáte z dokovací stanice.

Přehrávání/zastavení hudby
Pokud je na pozadí telefonu zapnutý přehrávač, tak stačí 
stisknout tlačítko pro přehrávání hudby. 
Pro zastavení hudby stačí zmáčknout tlačítko na pravém nebo 
levém sluchátku. Pro pokračování v přehrávání hudby stačí 
zmáčknout tlačítko na pravém, nebo levém sluchátku.

Příchozí hovory: 
Stiskněte tlačítko na sluchátku na jakékoliv straně. 

Odmítání hovorů:
Stiskněte a držte tlačítko po dobu 1s.

Vytáčení hovoru
Stisknutím dvakrát tlačítka na levé sluchátku lze vytočit poslední 
volající číslo.

Úprava hlasitosti
Zvýšení hlasitosti – stikněte 2x opakovaně tlačítko pravého 
sluchátka

Snížení hlasitosti – stikněte 2x opakovaně tlačítko levého 
sluchátka

Google, Siri asistent 
Zvýšení hlasitosti – stikněte tlačítko sluchátka po dobu 2 – 3 vteřin 
pro vyvolání asistenta

Bezpečnostní informace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy 
vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím 
pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a 
podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny 
materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a 
energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly 
dostat na standardní skládku. 

Baterie 
V zařízení je integrovaná a nevyměnitelná Li-ion baterie. 
Nepokoušejte se ji ze zařízení vyjímat a vyměňovat. 

Omezení používání 
• Sluchátka nevystavujte přímému ohni ani vodě (sprchování, 
plavání apod.). 
• Vyhněte se používání produktu v prašném, špinavém prostředí. 
Nevystavujte zařízení magnetickému poli. V opačném případě 
může dojít k poškození obvodů uvnitř zařízení. 
• Používejte a skladujte zařízení v teplotách mezi -10°C a 55°C. 
• Extrémní horko nebo zima mohou poškodit zařízení. Při 
teplotách nižších než 5°C se zhorší výdrž baterií. 
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, třeba na 
palubní desky v autech, nebo okenní parapety. 
• Neumisťujte zařízení do blízkosti zařízení se silným 
magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné 
trouby nebo ledničky. 
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Harlacherova 3319/4, Praha 10, 10600 
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Basic Parameters
Operation range: 10m (without obstacle)
Battery Capacity: 43 mAh (single EarBud)
Charging time: approx. 1.5hr     Working time: approx 3.5hr
Standby time: approx. 100hr      Input parameter: 5V=100mA
Battery type: li-ion                     Bluetooth version: 5.0

Charging case
Input parameter: 5V=100mA    Output parameter: 5V=150mA
Charging time: approx.2hr        Standby time: approx. 4Months
Battery capacity:310mAh         Battery type:li-ion

Multifunkční
tlačítko

MikrofonLed dioda Nabíjecí kontakty

Nabíjecí kontakty

USB nabíjecí port

Package list

Functional operation instructions
1. Boot
Take the headset out of the charging box and 
automatically turn it on or press and hold the left and right headset
multi-function buttons for 3 second
2. Shut down
Put the headset into the charging box and turn it off automatically.
Press and hold the left and right headset multi-function button for 
5 seconds to shut down
3. Boot back
When pairing is successful, the Bluetooth headset preferentially
enters the connected state when the second time is turned on, and
automatically connects back to the connected mobile phone
4. Play / Pause
In the standby mode, click the left and right earphones

Product schematic

User’s manual

Wireless bluetooth headset

multi-function keys to play music directly. When playing, click the
Left and right earphones multi-function keys to pause playback

5. Switch songs / The volume and substract / enable Siri
When playing music, press the earphone multi-function button
three times to switch up and down music, and double click the
earphone multi-function button to increase and decrease the 
volume. Long press 2 seconds to enable Siri

6. Call answering
When the mobile phone calls, clickt the left and right earphones
multi-function button to answer the call

7. Call hang up
When the phone is talking, click the left and right earphones
multi-function button to hang up the phone

8. Call rejection
When th emobile phone calls, long press the left and right
headphones multi-function button for 2 seconds to reject the call

9. Low battery prompt
When the battery of the Bluetooth headset is low, the low battery 
tone will be played every 30 seconds until the headset is powered
off

Pairing method
1. Take out from the charging bin or press and hold the left and 
Right earphones multi-funtion button for 3 seconds to turn on 
until the red and blue lights flash alternately, enter the ear search
pairing state, enter the ear pair automatic matching, and match
the main ear (right ear). The red and blue lights are alternately
flashing, the secondary ear is flashing slowly, and the paired ear
is successfully played.

2. Start the Bluetooth function of the mobile phone or other 
devices. If it is an Android mobile phone or device, please click 
the „Search fo Bluetooth device“ option. If it is the iOS system 
mobile phone or device, it will automatically search for the device;
when searching for the model of the Bluetooth  headset. After 
that, click to enter the pairing; when the pairing is successful, 
the main (right) earphone will make a prompt to connect 
successfully,and the left and right earphones will turn blue and 
flash slowly, and enter the connection standby state. After the 
pairing is successful, the main ear is the right channel. The
secondary ear is the left channel.

3. The two earphones can also be paired with the mobile phone
separately. The operation method can be according to the above
step 2 operation method.

Charging operation
1. To USB-C charging line a plug in the USB port side of the 
charging box plug in charger to charging box, box of battery 
charging in the corresponding display the number above.

2. Earpiece: put the headphones in charge box can automatic 
charging, charging the headset indicator light is red after a full 
charge out: Charge box long blue light is bright, when the headset 
on a full charge after charging box all the blue indicator light go out.

Precautions
1. Charge in a safe environment. When charging the charging
box please charge the charging box separately from the USB
charging cable as soon as the charging indicator indicates full
power, so as to avoid damage to the charging box after a long 
time of charging.

2. When playing music, please adjust the music to the appropriate
volume to avoid hearing damage at high volume for a long time.

3. Try to avoid using headset in a place with interference
sources, otherwise it may affect the headphone signal.

4. Try to avoid using the headset in a corrosive environment to
avoid affecting the function of the headset.

Tips: When you use this Bluetooth headset to listen to music
or talk, please pay attention to adjust the volume properly, so 
as not to affect the hearing of excessive volume!

Schéma produktu

Obsah balení
● Bezdrátová sluchátka
● Nabíjecí box
● Uživatelský manuál
● Náhradní špunty

● Bluetooth earphones
● Endurance charging box
● User’s manual
● Earplug silicone cap

Bezdrátová sluchátka

Uživatelský manuál
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