
SleepPhones® Effortlesstm bezdrátová sluchátka na spaní. Materiál 95% polyester, 5% 
spandex, hypoalergenní, výdrž baterie až 10 hod, Bluetooth 4.0. 

 
 
 
Jak nosit vaše bezdrátová sluchátka 

1. Když budete čelenku držet v rukou, všimněte si dvou plochých reproduktorů. Každý na jedné straně uvnitř čelenky. 
2. Nasaďte si čelenku na hlavu. (visačka musí být vzadu) 
3. Jakmile je čelenka nasazená, upravte si reproduktory tak, aby byly rozpoloženy přímo na uších. Díky tomu zajistíte 

nejlepší kvalitu zvuku. 
 

Běžné používání sluchátek 
● Zapnutí: stiskněte a podržte 
prostřední tlačítko po dobu 5 vteřin. 
● Hlasitost: stiskněte šipku nahoru 
nebo dolu pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. 
● Přepnutí písničky: dvojité stisknutí šipky. 
● Přehrávání / pozastavení: stiskněte prostřední tlačítko jednou. 
● Vypnutí: stiskněte a podržte prostřední tlačítko po dobu 3 vteřin, dokud 
neuslyšíte klesající tón 
vypnutí. 

 
 

Párování sluchátek 
1. Vyjměte Bluetooth modul ze zadní části čelenky, kde je visačka. 
2. Podržte prostřední tlačítko po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte vzestupné tóny, po kterých bude 

následovat několik dalších pípajících zvuků a červené blikání světýlka. Modul musí být ve vzdálenosti 
1m od vašeho zařízení. 

3. Ujistěte se, že je na vašem zařízení zapnutý Bluetooth. Hledejte v nabídce „Acousticsheep“ a zvolte pro 
párování. Párování může trvat až 30 vteřin. 

 
Nabíjení 

1. Složte nabíjecí mechanism (micro-USB do nabíjecí základny, USB do adaptéru) a strčte adaptér do 
zásuvky. Základna by měla mít oranžové světýlko indikující, že je připraveno k použití. 

2. Položte vaši čelenku na základnu s modulem uvnitř tlačítky dolů a kabely v opačném směru. 
3. Vaše Effortlesstm čelenka je plně nabitá, když se světlo na základně změní na zelené a je stále. 

Nabíjení trvá cca 3 hod. 
Zelené blikající světlo znamená, že se čelenka nabíjí. Blikající červené světlo znamená, že je modul ve špatné 
pozici. 

 
Umývání 

1. Vyjměte Bluetooth modul a reproduktory jeden po druhém ze zadní části čelenky, kde je visačka. 
2. Jakmile jsou všechny komponenty venku, můžete čelenku vyprat v pračce. 
3. Vraťte reproduktory zpět do čelenky jeden po druhém. Posuňte každý reproduktor přibližně 4 cm od visačky na každou 

stranu. 
a. Pravý reproduktor má červené šití. 
b. Levý reproduktor má zelené šití. 
c. Měkčí šedá strana by měla být čelem k uchu. 

4. Následně vraťte Bluetooth modul zpět do čelenky a zavřete otvor. 
 
Prodlužte životnost vašich sluchátek 

● Při vypojení kabelu, chytněte a zatáhněte za zástrčku nikoli za kabel 
● Nenechávejte komponenty ve vlhké nebo špinavé čelence. 
● Perte vaši čelenku pravidelně (vyndejte všechny komponenty před praním). 

 
Řešení problémů 
Čelenka není plně nabitá? Při nabíjení, pokud červené světýlko stále svítí, modul ještě není plně nabitý.  
Nedaří se zařízení napárovat poprvé? Když zařízení zapnete, ujistěte se, že jste stiskli prostřední tlačítko po dobu 5 vteřin, dokud nezazní klesající tóny, které střídá série pípání. Pípání indikuje, že je 
modul v párovacím módu. 
Nedaří se napárovat? Možná je potřeba resetovat Bluetooth modul nebo vaše zařízení. Pro resetování modulu, zapněte ho a následně stiskněte a držte tlačítka nahoru a dolů zároveň po dobu 7 vteřin. 
Jakmile je reset dokončen, přes reproduktory zazní dva dlouhé tóny. Bluetooth modul musí být vypnut a následně opět zapnut pro vstoupení do párovacího módu. 
Nedaří se najít zařízení při párování? Pokud je v dosahu zařízení, se kterým se SleepPhones® párovalo dříve, automaticky se připojí k tomuto zařízení. Pro připojení k novému zařízení, je potřeba, aby 
na původním zařízení byl vypnutý Bluetooth. 
Sluchátka po napárování nevydávají žádný zvuk: posuňte reproduktory uvnitř čelenky tak, aby překrývaly vaše uši; zkontrolujte hlasitost na vašem zařízení a na Bluetooth modulu na čelence; ujistěte se, že 
je zařízení nabité; pokud vaše zařízení není v dosahu sluchátek, sluchátka se automaticky po 5 min vypnou; vypněte modul a zopakujte párovací proces. 
 
Baterka 
Produkt obsahuje dobíjecí lithium ion baterii. Měla by se nabíjet pouze pomocí USB kabelu v balení. Lithium baterie vydrží déle, když se nabíjejí po každém použití. Není potřeba a nedoporučuje se baterku 
úplně vybíjet před opětovným nabitím. Prosím nesnažte se otevřít tento produkt nebo vyměnit baterii sami. Otevřením produktu rušíte limitovanou záruku. 
Varování 
SleepPhones® nebo RunPhones® by neměly být používány dětmi, nebo nemohoucími, hrozí nebezpečí uškrcení. Dále používáním sluchátek a zakrytím obou uší, vám znemožní slyšet okolní zvuky. 
Používáním tohoto zařízení při řízení auta nebo na kole může stvořit nebezpečí pro vás nebo vaše okolí. 
Vystavení se vysokým hlasitostem vám může poškodit váš sluch. Čím vyšší hlasitost, tím je potřeba kratší doba pro ovlivnění vašeho sluchu. Každý jiný přehrávač nebo jiná písnička může mít jinou 
hlasitost. Pokud je vám poslech nepohodlný, měli byste sluchátka odložit a nechat si váš sluch zkontrolovat svým lékařem. 
Pro ochránění vašeho sluchu, odborníci radí: nastavit nízkou hlasitost před nasazením sluchátek na uši a používat je při co nejnižší hlasitosti; vyhněte se zvyšování hlasitosti pro blokování okolního 
hluku, snažte se používat sluchátka v tichém prostředí s nízkým okolním hlukem; snižte množství času, kdy používáte sluchátka s vysokou hlasitosti; snižte hlasitost, pokud neslyšíte mluvit lidí na vás. 
 
FCC upozornění: Změny nebo modifikace produktu, které nebyly schváleny AcousticSheep LLC mohou zabránit používání zařízení vámi nebo jeho uživatelem. Toto zařízení vyhovuje článku 15 pravidlům 
FCC (ID: S9HZJRNFY06). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1. Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení. 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, 
které může způsobit nežádoucí provoz. Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro Třídu B digitálních zařízení. Tyto limity jsou stvořeny pro poskytnutí rozumné ochrany před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové 
komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a 
vypnutím zařízení, uživateli se doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření: změňte orientaci nebo umístění přijímací antény; zvětšete vzdálenost mezi zařízením a 
přijímačem; připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač; požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika. Registrační štítek produktu 
FCC najdete na bezdrátovém Bluetooth modulu obsaženém uvnitř čelenky. 
 
RF vystavení: toto zařízení splňuje mezinárodní pokyny pro expozici rádiovými vlnami. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovými vlnami doporučené mezinárodními směrnicemi. 
Toto zařízení splňuje limity vystavení IC záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatele musí dodržovat konkrétní provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům na vystavení rádiovými 
vlnami. 
Prohlášení o shodě: AcousticSheep LLC prohlašuje, že tento výrobek splňuje: základní požadavky a další příslušné směrnice EU: V souladu se směrnicí WEEE (2002/96/EC), zlikvidujte prosím tento 
výrobek odnesením do místního sběrného místa nebo recyklačního střediska pro elektronická zařízení. Tyto výrobky nebyly hodnoceny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Účelem tohoto produktu není 
diagnostikovat, ošetřovat, léčit nebo předcházet nemocem.  
 
Na tento výrobek se vztahuje dvouroční záruka. 
 
 
Dovozce a distributor pro ČR: Earplugs s.r.o.,Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, earplugs@earplugs.cz, www.earplugs.cz, +420 731 389 483 


