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Bezpečnostní pokyny
Při návrhu tohoto produktu byla věnována maximální 
pozornost zejména bezpečnosti. Při jeho nesprávném 
používání však může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru. Proto by měli uživatelé 
používat tento přístroj podle následujících pokynů.
Tento přístroj používá polovodičovou jednotku 
a neobsahuje žádné části, které by mohli uživatelé 
sami vyměnit. Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě 
poškození přístroje prosím požádejte o opravu kvalifi 
kovaného servisního technika.

Napájení
Napájení tohoto přehrávače musí vyhovovat 
parametrům uvedeným na typovém štítku.

Zdroj tepla
Udržujte tento přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou 
například kamna nebo přímé sluneční světlo.

Čištění
Před čištěním prosím nejprve odpojte napájení. 
Nepoužívejte pro čištění přístroje tekuté čisticí 
prostředky nebo leptavé tekutiny – očistěte přístroj 
pouze jemným hadříkem.

Těžké předměty
Nepokládejte na tento přístroj těžké předměty, jinak 
může dojít k poškození přístroje.
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Porucha vyžadující opravu
Pokud nastane některý z následujících problémů, 
odpojte prosím napájení a kontaktujte kvalifi kovaného 
servisního technika.
A.  Došlo k poškození napájecího kabelu nebo 

zástrčky.
B.  Do přístroje se dostaly tekutiny nebo jiné cizí 

předměty.
C.  Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte 

podle návodu, nemačkejte žádná jiná tlačítka než 
ta, která jsou uvedena v tomto návodu. Jinak může 
dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho 
opravy.

D. Přístroj spadl z vysokého místa na zem.
E. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

Údržba
Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu 
tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. 
Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem.
V případě potřeby kontaktujte kvalifi kovaného 
servisního technika.

Výměna náhradních dílů
Pokud potřebujete vyměnit náhradní díly, požádejte 
servisního technika o výměnu za stejné modely 
náhradních dílů. V případě výměny za jiné modely 
náhradních dílů může dojít k vážné poruše, úrazu 
elektrickým proudem nebo zkrácení životnosti 
přístroje.
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Bezpečnostní prohlídka
Po dokončení údržby požádejte servisního technika 
o provedení bezpečnostní kontroly na místě, abyste 
měli jistotu, že přístroj funguje bezpečně.

Poznámka:
Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně 
přečtěte tuto příručku a dobře ji uschovejte pro 
pozdější použití.

VAROVÁNÍ
Extrémně hlasitá hudba může překrýt zvuky dopravy 
nebo jiné signály nebezpečí. Zajistěte, abyste nikdy 
neztratili přehled o dění ve vašem okolí.
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Obsah balení

USER GUIDE

BHP 7300
WIRELESS

STEREO HEADPHONE

1 Bezdrátová stereo sluchátka
2 Nabíjecí kabel
3 Uživatelská příručka
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Nabíjení

Pomocí dodávaného USB-C kabelu 
připojte vaše sluchátka ke zdroji energie.

Při vybité baterii rychle červeně bliká
Během nabíjení červeně svítí
Po úplném nabití se rozsvítí modře 
a zůstane svítit

Stavový 
indikátor

Připojte k počítači nebo USB zařízení s výstupem 5 V. 
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Nastavení a párování přes Bluetooth
1 Zapněte v nastavení vašeho zařízení 

funkci Bluetooth. Stiskněte tlačítko 
zapnutí a podržte jej, dokud nezačne 
stavový indikátor modře a červeně blikat.

Stavový 
indikátor

Tlačítko 
zapnutí

2 Vyberte v seznamu zařízení „BHP 7300“ 
a pak klepněte na Connect (Připojit). Po 
spárování přes Bluetooth bude stavový 
indikátor pomalu modře blikat.

BHP 7300

Stavový 
indikátor
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Ovládání hudby a hovorů
• Stiskněte jednou pro zvýšení hlasitosti
ꟷ Stiskněte a podržte pro skok dopředu
• Stiskněte jednou pro přehrávání/

pauzu nebo přijetí/ukončení 
telefonního hovoru

 Stiskněte dvakrát pro aktivaci 
asistentky Siri nebo jiného 
softwaru pro hlasové ovládání

ꟷ Stiskněte a podržte pro zapnutí 
nebo vypnutí a odmítnutí hovoru

• Stiskněte jednou pro snížení hlasitosti
ꟷ Stiskněte a podržte pro skok dozadu
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Technické údaje
Bluetooth: V5.0 BLE
Profily BT: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Maximální vysílací výkon BT: 100 mW při 2,4 GHz – 2,4835 
GHz
Kodek: AAC, SBC
Průměr sluchátek: 40 mm
Doba přehrávání: až 26 h (50% hlasitost)
Doba přehrávání: až 19 h (100% hlasitost)
Pohotovostní doba: až 178 h
Doba nabíjení: ≤ 2 h
Provozní dosah: až 15 m
Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 000 Hz
Citlivost: 98 dB +/-3 dB (při 1 kHz)

Impedance: 32 Ω +/-15 %
Vestavěný mikrofon
Ovládání: 3 multifunkční tlačítka 
Vestavěný LED indikátor stavu baterie a sluchátek
Dobíjecí baterie: 380 mAh / 3,7 V Li-Pol
Nabíjecí port: USB-C
Obsah balení: Sluchátka, USB-C nabíjecí kabel, uživatelská 
příručka
Rozměry: 192 × 170 × 75 mm (š/v/h) 
Hmotnost: 154 g
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Před použitím si prosím pozorně přečtěte 
tento návod.

Bezpečnostní varování
Nestavte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako 
například zapálené svíčky

Baterie zlikvidujte ekologicky s ohledem na dopad 
likvidace baterií na životní prostředí

Nevystavujte baterie (instalované baterie) 
nadměrnému teplu, jako například ohni

Varování: Aby nedošlo k možnému poškození 
sluchu, neposlouchejte dlouhodobě zvuk 
s vysokou hlasitostí. Z bezpečnostních důvodů 
dávejte během používání sluchátek pozor na své 
okolí. Nevhodné pro děti
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LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství 
nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí 
být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. 
Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře 
určeném k recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení. V některých státech Evropské unie nebo 
v některých evropských zemích můžete při nákupu 
ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty 

místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete 
chránit cenné přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na 
životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku 
nesprávné likvidaci odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní 
úřady nebo nejbližší sběrný dvůr zabývající se likvidací odpadu. 
Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona 
předmětem udělení pokuty. 

Pro firmy v Evropské unii 
Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, 
požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace. 

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii 
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o informace 
nezbytné pro správný způsob likvidace místní úřady nebo vašeho 
prodejce.

Tento produkt splňuje všechny příslušné základní regulační 
požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny. 

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BHP 7300 
vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Kompletní verzi EU prohlášení o shodě najdete na webu: www.buxton.cz

Výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká 
republika

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika; 
tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, Brno 602 00, Česká republika; tel: 531 010 295


