SLUŠALKE PODsPRO

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Slušalke PodsPro 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 ergonomske 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 PodsPro
1x polnilna škatilca
1x USB napajalni kabel
4x rezervni gumijasti nastavki
1x navodila za uporabo
1x letna garancija

TEHNIČNE INFORMACIJE
So brezžične
Spominska kartica
Kontrola glasnosti
Codecs
Model
Komunikacija
Funkcije
Bluetooth standard
Aktivna izolacija hrupa
Bluetooth verzija
Kapaciteta baterije
Uporaba
Čas pripravljenosti
Uporabnost
Vodoodporen standard
Material
Čas polnjenja
Barva

da
ne
da
AAC
Pro 3
brezžična
Bluetooth, vodoodporne, izolacija hrupa, mikrofon
Bluetooth v5.0
da
V5.0
400mAh
PC, telefon, tablica, laptop
200 ur
Prenosni Media Player, prenosni telefon, računalnik, DJ,
šport …
IPX-5
ABS
1h
bela

NAVODILA OB PRVI UPORABI
IPHONE+IOS
1. Vključite BT na telefonu (in slušalkah s pritiskom na gumb, ki se nahaja na zadnji
strani polnilne postaje)
2. Povežite PodsPro. Odprite polnilno postajo in jo držite približno 5cm stran in nato
upoštevajte navodila na ekranu.
POVEZANOST Z DRUGIMI APPLE NAPRAVAMI
PodsPro delujejo tudi z drugimi napravami, ki imajo iCloud Select EarPhonePro in Control
Center (IOS and iPadOS) ali vrstico meni (macOS)
POVEZAVA Z DRUGIMI NAPRAVAMI
Slušalke pustite v polnilni škatlici, pokrov mora biti odprt. Nato pritisnite gumb na zadnji
strani dokler ne utripa BELA lučka. Potem pojdite na BT nastavitve in izberite EarPhone Pro.
UPORABA SLUŠALK:
-

1x pritisnite za predvajaj ali pavzo
2x pritisnite, če želite preskočiti naprej
3x pritisnite, če se želi vrniti nazaj
4-7x pritisnite, če želite menjavo jezika

ZAMENJAVA GUMIJASTEGA NASTAVKA
Za odstranitev potegnite gumico iz slušalke, za pritrditev pa potisnite dokler ne klikne.

BREZŽIČNO POLNENJE
Slušalke se polnijo v polnilni škatlici – ob polnenju lučka sveti ORANŽNO.
Če imate težave s povezavo slušalk:
•
•
•
•

Ugasnite BT
Prižgite BT
Slušalke postavite nazaj v polnilno postajo
Jih daste ven – ZELENA luč pomeni, da je v redu

FUN FACT: postaja za polnjenje se lahko polni brezžično – medtem pa se slušalke lahko
uporabljajo nemoteno.

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

