
Sprejemnik za prostoročno telefoniranje 

StayInTouch 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu sprejemnika za prostoročno  

telefoniranje StayInTouch! 

V paketu boste prejeli: 

 Sprejemnik StayInTouch, 

 USB kabel, 

 adapter za polnjenje v avtomobilu, 

 sponko za nameščanje na senčnik, 

 magnetno sponko. 

 

Tehnične lastnosti sprejemnika 

 Bluetooth: 3.0 + EDR + Class 2 

 Doseg povezovanja: ~10 m 

 Vgrajena polnilna baterija: 3.7 V 500 mAh 

 Izhod polnilca: DC 5-6 V 400 mA 

 Čas pripravljenosti: ~500 h / 20 dni 

 Čas delovanja: ~8 h 

 Dimenzije: 13 x 50 x 1,5 cm 

 Teža: 65 g 

 

 

Upravljanje sprejemnika 

1. Gumb za odgovor / LED lučka 

2. Gumb za vklop in izklop 

3. Preklop med jeziki (za sporočila) 

4. Zvišanje glasnosti 

5. Znižanje glasnosti 

6. Zvočnik 

 

 

Vklop in izklop sprejemnika 

Da sprejemnik vključite, pritisnite in držite gumb za vklop in izklop 3 sekunde. Glas bo potrdil, da je vključen, LED 
lučka pa bo zasvetila. Da sprejemnik izključite držite gumb za vklop in izklop (2). Glas bo potrdil, da je StayInTouch 
izključen. 



Povezovanje z mobilnikom 

Sprejemnik StayInTouch se lahko istočasno poveže z dvema mobilnikoma.  

Na vašem telefonu najprej vključite funkcijo Bluetooth. Med povezovanjem naj med napravama ne bo več kot meter 

razdalje.  

1. Povezava prvega mobilnika: Pritisnite gumb (2) in ga držite 3 sekunde. Zaslišali boste glas, ki bo potrdil, da je 

sprejemnik vključen. Gumb držite brez premora še nadaljnje tri sekunde in glas bo potrdil, da je pripravljen 

za povezovanje. LED lučka bodo izmenično svetila rdeče in modro. Na telefonu se vam bo ponudila možnost 

povezave s sprejemnikom. Izberite »CK03« in vnesite kodo za dostop, ki so štiri ničle (0000). Glas bo potrdil, 

da je telefon povezan. LED lučka bo svetila z modro lučjo. 

2. Povezava drugega mobilnika: Bluetooth na prvem telefonu izključite. Prav tako izključite tudi sprejemnik 

StayInTouch. Glas bo potrdil, da je izklopljen. Na drugem telefonu zatem vključite Bluetooth. Ponovite vse 

korake iz točke 1. Ko je povezovanje z drugim mobilnikom uspešno, ponovno vključite prvi mobilnik. 

Sprejemnik StayInTouch bo sedaj avtomatično povezal obe napravi. 

 

Gumb za odgovor (1) 

Da bi odgovorili na klic, pritisnite gumb za odgovor (1). Če boste na gumb pritisnili med klicem, ga boste začasno 

ustavili (opomba: klic ne bo prekinjen!). Da klic nadaljujete, ponovno pritisnite na gumb za odgovor (samo v primeru, 

če vaš telefon to funkcijo podpira).  

 

Preklop med jeziki (3) 

Gumb (3) omogoča preklop med jeziki (za sporočila). Da preverite razpoložljive jezike, pritisnite na gumb za preklop 

med jeziki (3). Jezik izberete s pritiskom na gumb (1).  

 

Zvišanje in znižanje glasnosti (4 in 5) 

Gumba (4 in 5) sta namenjena prilagajanju glasnosti klica. Za nastavljanje na privzeto vrednost pritisnite in držite 

gumb (4).  

 

Polnjenje Bluetooth sprejemnika 

Sprejemnik StayInTouch ima vgrajeno polnilno baterijo. Na zadnjem delu ima baterija mikro USB priključek za 

napajanje. Sprejemnik naj bo pred prvo uporabo popolnoma napolnjen. Med polnjenjem bo gorela rdeča lučka. Ko 

bo sprejemnik popolnoma napolnjen, se bo lučka izključila. Sprejemnik bo popolnoma napolnjen v približno treh 

urah. 

 

Varnost 

1. Vedno spoštujte lokalne predpise v vaši državi, saj boste s tem zagotovili varno rabo sprejemnika. Pri uporabi 

funkcije prostoročnega telefoniranja med vožnjo ostanite osredotočeni na dogajanje na cesti. 

2. Sprejemnika nikoli ne uporabljajte na mestih, kjer so elektronske naprave ali naprave za brezžično 

komuniciranje prepovedane.  

 



Opozorila 

1. Sprejemnik hranite v suhem prostoru. Ne uporabljajte ga v bližini tekočin in vlage. Ne izpostavljajte ga 

visokim temperaturam. 

2. Sprejemnika ne izpostavljajte jedkim tekočinam. 

3. Sprejemnik je elektronska naprava in zato v njegovo notranjost ne posegajte. 

4. V nobenem primeru sprejemnika ne razstavljajte, saj boste s tem uničili notranje komponente.  

5. Garancije za sprejemnik ne morete uveljavljati, če ga ne uporabljate v skladu z navodili ali z njim ravnate 

malomarno.  

 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in 

elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz 

Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

 

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da 

izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi 

zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. 

Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, 

kjer ste izdelek kupili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


