SLUŠALKE i12 TWS

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Slušalke i12 TWS so v paketu s priročno polnilno škatlico. Slednja vam omogoča, da boste
slušalke polnili kjerkoli in kadarkoli, ter uživali ob kvalitetnem poslušanju glasbe brez ovir.
Zaradi svoje oblike se lepo prilegajo ušesu in so enostavne za uporabo.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
bodoče uporabe.

VSEBNOST PAKETA
1x par slušalk i12 TWS
1x polnilna škatlica
1x USB napajalni kabel
1x navodila za uporabo
1x letna garancija

TEHNIČNE INFORMACIJE
Ime izdelka
Komunikacija
Bluetooth standard
Vodoodporen standard
Kapaciteta baterije polnilne
škatlice
Baterija slušalke
Čas polnjenja
Klici/čas predvajanja
Velikost polnilne škatlice
Bruto teža

I12 TWS
brezžična
Bluetooth v5.0
IPX-5
300mAh
40mAh
1-2h
2-3h
56mmx44mmx20mm
95g
UPORABA SLUŠALK

Vklop: slušalke se samodejno vklopijo in povežejo, predvajan bo zvok »connected« po tem,
ko jih vzamete iz polnilnega ohišja.
Izklop: Dolg pritisk na funkcijski gumb.
Povezovanje: Če slušalk še niste nikoli povezali pritisnite gumb na polnilnem ohišju, da bodo
slušalke pričele iskati novo možno povezavo. Če se slušalke v 5min ne povežejo, se
samodejno izklopijo. Če želite izbrisati napravo na katere se slušalke povežejo. 5x pritisnite
na funkcijski gumb, ko ste povezani.
Predvajanje/premor: Pritisk funkcijskega gumba 1x.
Naslednja pesem: Pritisk funkcijskega gumba na desni slušalki 3x.
Prejšnja pesem: Pritisk funkcijskega gumba na levi slušalki 3x.
Pokliči siri: Funkcijski gumb držite 3s.
Sprejmite klic: Pritisk funkcijskega gumba 1x.
Zavrnite klic: Pritisk funkcijskega gumba 2x.
Polnjenje: Slušalke se pričnejo polniti, ko jih vstavite v ohišje. Ohišje napolnite s priloženim
kablom. Lučka utripne: 1x →25%, 2x →50%, 3x →75%, 4x →100%.

PRED PRVO UPORABO
-

Brezžične slušalke napolnite do konca (cca 2h).
Ko se prikaže modra lučka na polnilni škatlici in slušalkah, je naprava napolnjena do
konca.
Slušalke vzemite ven iz polnilne postaje.
Na obeh slušalkah hkrati stisnite gumba za vklop in povezovanje bluetooth slušalk.
Na slušalkah bosta začeli utripati rdeča in modra lučka.
Počakajte nekaj sekund.
Brezžične slušalke so povezane, ko na eni utripa samo modra lučka, na drugi pa še
vedno rdeča in modra. Zaslišali boste glas »READY TO PAIR«.
Na telefonu vklopite bluetooth povezavo.
Poiščite slušalke pod imenom »tws-i12«.
Brezžične slušalke povežite s telefonom.

OPOZORILA
VARNOST SLUHA:
Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk z veliko glasnostjo in nastavite
glasnost na varno raven. Čim glasnejša je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja. Pri
uporabi slušalk ne pozabite upoštevati naslednjih navodil:
-

Poslušajte z razumno glasnostjo za primeren čas
Pazite, da glasnosti ne prilagajate neprestano navzgor, ko se vaš sluh prilagaja.
Glasnosti ne povečujte tako visoko, da ne slišite, kaj je okoli vas.
Bodite previdni ali začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.
Previsoki zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
Uporaba slušalk v obeh ušesih med vožnjo ni priporočljiva in je na nekaterih območjih
med vožnjo morda nezakonita.

Splošne informacije - Da se izognete poškodbam ali nepravilnemu delovanju:
-

Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
Slušalk ne mečite ob tla.
Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju.
Slušalk ne potapljajte v vodo.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazive.
Če je potrebno čiščenje, za 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 držite stran od WiFi usmerjevalnika in drugih visokofrekvenčnih oddajnih
naprav, saj bi to vplivalo na sprejem zvočnega signala, kar bi se kazalo v
preskakovanju zvoka in prekinitvi povezave.
Uporabljajte ta izdelek v učinkovitem okolju (radij 10 metrov) - med napravami
Bluetooth in slušalkami naj ne bo fizičnih ovir kot so na primer stene.

Opomba: ta izdelek lahko povežete s katerokoli napravo Bluetooth

