
 
 

 
 

 
 

 
 

Slovenská príručka 
Nabíjanie: 

Predtým než slúchadlá použijete, vykonajte najskôr ich nabitie do plnej kapacity. 
Prepojte slúchadlá, tak ako je vyobrazené do USB portu ktorý má dostatočný výkon 
pre nabíjanie. A počkajte kým, sa slúchadlá plne nenabijú. 

Indikačná dioda pri pripojenom nabíjacom  USB kábli: 
 

Svieti červená - nabíja sa 
Svieti zelená - plne 
nabité 
 Indikačná dioda pr i odpojenom nabíjacom  USB kábli: 

Svieti zelená - batéria je nabitá 
Svieti oranžová - batéria má nízku kapacitu 
Svieti červená - batéria je kriticky vybitá 
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Zapnutie 

Pre zapnutie stlačte a držte tlačidlo u každého slúchadla po dobu cca2 sekúnd kým sa 
neozve u každého zvukový signál, že slúchadlo je zapnuté. Viď obrázok. 

Vypnete je tým že ich uložíte do puzdra a puzdro zatvorte. 

Párovanie s mobilným zariadením 
Pre úspešné spárovanie so zariadením nesmie byť slúchadlá ďalej než max 1 
meter. 1) Otvorte puzdro a vykonajte spárovanie so zariadením. 

2) Ak sú slúchadlá mimo puzdro, uistite sa že sú obe slúchadlá zapnutá, potom 
stlačte a držte na oboch slúchadlách tlačidlá po dobu 6 sekúnd kým sa neozve 
zvukové oznámenia že slúchadlá sú pripravená pre spárovanie Potom vykonajte 
spárovanie so zariadením. 
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3) Zapnite Blutetooth na vašom mobilnom zariadení a vyhľadajte slúchadlá 
Hammerhead. 
Ak je požadované heslo zadajte: 0000 
Vyčkajte na oznamovací tón, že spárovanie slúchadiel so zariadením prebehlo 
úspešne. Ak sa na prvýkrát spárovanie nepodarilo, prekontrolujte stav a škárovanie 
opakujte. Nespárované slúchadlá zostanú aktívne po dobu cca 5 minút a potom sa 
sami vypnú. Pre spárovanie slúchadiel s iným zariadením stlačte a držte tlačidlo na oboch slúchadlách 
po dobu cca 6 sekúnd, kým budú slúchadlá opäť v režime na spárovanie. 

Pre zrušenie prepojenie so zariadením 3x za sebou stlačte tlačidlo na každom slúchadle. 

Pre aktivovanie herného režime stačí na ktoromkoľvek slúchadle 3x stlačiť tlačidlo 
a posledný stisk držať po dobu cca 2 sekúnd. Tým istým spôsobom herný režim slúchadiel aj 
vypnete. 
Tieto funkcie sú dostupné iba u spárovaných slúchadiel s telefónom: 

Stlačiť a držať po dobu pol sekundy: zdvihnutie a položenie hovoru alebo prehranie či 
stopnutie prehrávania. 

Stlačiť a držať po dobu 2 sekúnd: zapnutie zodpovedajúceho slúchadlá, odmietnutie 
hovoru, aktivácia virtuálneho asistenta. 

Stlačiť a držať po dobu 6 sekúnd: aktivácia párovacieho režimu pre dané slúchadlo. 

Dvakrát stlačiť: prijatie hovoru alebo prepnutie medzi hovormi, preskočenie na ďalšiu 
skladbu pri prehrávaní. 

Trikrát stlačiť: návrat na prehrávanie predchádzajúcej skladby. 

Trikrát stlačiť a posledný stisk držať po dobu 2 sekúnd: zapnutie vypnutie herného 
režimu alebo zrušenie spárovaného prepojenie slúchadiel. 

 Bezpečnosť a údržba: 

1) Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade 
strácate záruku. 
Slúchadlá uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak u 
slúchadiel z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaním, urýchlene ho odpojte od počítača. 
Operačná teplota, v ktorej je možné slúchadlá používať ich 0-40 ° C. 
Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu alebo si nenávratne poškodíte sluch. 

2) 

3) 

Slúchadlá vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí, keď raz začas slúchadlá odpojíte a pomocou ľahko 
navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti slúchadiel. 
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