
NAVODILA ZA UPORABO 

 

1. Tehnične informacije 

SLUŠALKE 

Izdelek: Brezžične stereo slušalke 

Verzija: V5.1 

Profili: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1, AVRCP 1.6, SPP 1.2 in PBAP 1.0 

Prenos moči: Razred 2 

Rang frekvence: 2.402GHz-2.480GHz 

Čas govorjenja: 4-6 ur (polno napolnjeno) 

Glasba: 4-6 ur (polno napolnjeno) 

Baterija: Polimeter 3.7>50mA 

Čas polnjenja: 1-2 ur 

POLNILNA ŠKATLA 

Vhod: 5V nad 600mA 

Izhod: 5V 1A 

Baterija: Poglej etiketo na škatli 

 

2. Navodila za uporabo 

Slušalke se avtomatsko zaženejo in povežejo. Vzamete obe slušalki iz škatle za polnjenje 

istočasno. Videli boste, da obe slušalki izmenično utripata približno 2-3 sekunde. Leva in 

desna slušalka se obarvata z modro in rdečo svetlobo. Slušalke se hitro povežejo in so 

pripravljene za uporabo. V kolikor slušalke ne začnejo s počasnim utripanjem, pritisnite 

dvakrat na ´R` gumb na slušalkah. Vnesite seznanitev leve in desne slušalke in aktivirajte 

iskanje na vašem telefonu. 

Mobilni telefon iskanje: Odprite Bluetooth iskanje in kliknite na TWS V5.1 ali F9-5.0 (ali 

številko modela na škatli). Na telefonu se bo izpisalo: Povezano. Istočasno bo na levi 

slušalki (L) se povezava povezala. To pomeni, če je povezava se uspešno vzpostavila.  

Predhodna/naslednja pesem: Dvojni klik na levo slušalko (L) za prejšnjo pesem. Dvojni klik 

na  desno (R) slušalko za naslednjo pesem. 

 



Odgovarjanje na klice: Kadar vas nekdo kliče, pritisnite enkrat na slušalko. Po končanem klicu, 

še enkrat pritisnite na slušalko, da klic končate.  

Zavrnite klic: Pritisnite in držite slušalke 2 sekundi, da klic zavrnete.  

Siri upravljanje: Pritisnite gum na slušalkah, približno 1 sekundo, da slišite ton ´glasovno 

izbiranje` - spustite, funkcija Siri je bila aktivirana.  

Izklop slušalk: Položite slušalke nazaj v škatlo za polnjenje, slušalke avtomatsko prekinejo 

po0vezavo z mobilnim telefonom ali pritisnite in držite gumb slušalke 3-5 sekund. Indikator na 

slušalkah 3x utripa rdeče. Po tem se izklopi.  

Večkratna uporaba: Odprite Bluetooth na mobilnem telefonu, ki je že bil povezan s slušalkami 

in vzamete hkrati slušalke iz škatle za polnjenje. Brez dodatnih dejanj, bodo slušalke povezane 

z mobilnim telefonom. Če uporabljate nov/drug telefon, morate ponoviti prvi korak 

povezovanja ponovno.   

Uporaba ene slušalke: Za uporabe slušalke (L) ali (R) samostojno, vklopite slušalko, vklopite 

mobilni telefon in iskanje Bluetooth in poiščite F9-5.0 ali F9xxx (ali model, ki se ujema zapisu 

na škatli). Ko naprava utripa rdeče in modro, kliknite na povezavo in uporabljajte.  

LED indikator:  

Stanje povezanosti: izmenično utripanje rdeče in modre barve 

Uspeh povezave: Rdeča in modra luč se izklopita 

Status polnjena: rdeča luč vedno prižgana 

Polnjenje zaključeno: Rdeča luč ni prižgana več 

Pozor! 

- Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini. 

-  Slušalk ne mečite ob tla. 

-  Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju ali potapljanju v vodo.  

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazive. – 

- Če je potrebno čiščenje, uporabite mehko krpo, po potrebi navlaženo z minimalno količino 

vode ali blage milnice. 

- Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sončni žarki, ogenj ali 

podobno.  

- S slušalkami ne ravnajte nasilno in jih hranite stran od visokih temperatur in vlažnih okolij. 

- Slušalke ne uporabljajte blizu magnetnih naprav.  

 

Kadar je stopnja baterija nizka: 

Slušalke bodo ponavljale glasovno opozorilo ´battery level low, please recharge`. Hkrati bo 

utripala rdeča barva. V kolikor se slušalke izpraznijo tekom klica, bo klic avtomatsko 

preusmerjen na telefon.  



 

3. Polnjenje slušalk  

Slušalke so opremljene z vgradno baterijo za ponovno polnjenje, ki se ne da odstraniti. Ob prvi 

uporabi pazite, da so slušalke popolnoma napolnjene.  

Priklopite kabel za polnjenje z vhodom za polnjenje. Vklopite kabel v standardni vhod USB 5V. 

Tekom polnjenja, bo gorela rdeča luč. Ko bodo slušalke napolnjene, se bo gum obarval modro 

ali izklopil. Takrat izklopite kabel iz USB vhoda in slušalk.  

- Uporabljajte samo kabel odobren z avtentikacijo. Ne odobreni ali ne standardni USB 

5V vhodi lahko poškodujejo slušalke. 

- Ponavljajoče polnjenje in praznjenje slušalk bo skrajšalo vzdržljivost baterije skozi čas. 

To je običajno za vse baterije, ki omogočajo polnjenje. 

- Ne začnite ali sprejmite klicev, kadar se slušalke polnijo. Vedno najprej odstranite kabel 

za polnjenje.  

- Za ohranjanje energije tekom nerabe slušalk, odstranite kabel iz slušalk. Ker kabel nima 

gumba za vklop, najprej odstranite kabel iz vhoda za polnjenje, preden ga izklopite iz 

vtičnice.  

 


