
Brezžične slušalke 

CharmingVibe 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih slušalk CharmingVibe! 

V paketu boste prejeli: 

 Brezžične slušalke CharmingVibe, 

 USB kabel za polnjenje, 

 2 dodatna para silikonskih nastavkov za ušesa, 

 polnilno postajo. 

Lastnosti slušalk 

 Št. modela: TW50. 

 Verzija Bluetooth: 5.0+EDR. 

 Čas polnjenja: 40-50 min. 

 Čas predvajanja/klepeta: 180 min. 

 Baterija slušalk: 3.7 V / 40 mAh. 

 Napetost baterije: DC 5V. 

 Podpira: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, SPP 1.2, PBAP 1.0. 

 Občutljivost: 120 dB ± 3dB. 

 Odpornost: 32 Ω. 

 Frekvenčni razpon: 20 – 20000 Hz. 

 

 

 

 

Funkcije slušalk 

A. Kontakti za polnjenje 

B. Mesto občutljivo na dotik 

C. Mikrofon 

D. USB vhod za polnjenje 

E. LED lučka 

 

 

 

 

 



Uporaba slušalk 

Vklop slušalk 

Slušalke se bodo uparile samodejno, ko jih boste vzeli iz polnilne postaje. Če se to ne bo zgodilo, se jih dotaknite za 5 

sekund. Pri tem bo modra LED lučka 3x utripnila.  

Izklop slušalk 

Slušalke se bodo samodejno izključile, ko jih boste položili v polnilno postajo. To lahko storite tudi tako, da se jih 

dotaknete za 5 sekund. Pri tem bo rdeča LED lučka 3x utripnila. Slušalke se bodo po 3 minutah mirovanja izključile 

samodejno.  

Bluetooth uparjanje 

Vključene slušalke se bodo prek Bluetootha uparile samodejno. Pri tem bo na levi slušalki svetila rdeča LED lučka. Na 

mobilni napravi poiščite Bluetooth povezavo »TW50« in začnite s povezovanjem. Po 3 sekundah bosta napravi 

uspešno povezani in LED lučka se bo izključila.  

Naslednjič se bodo slušalke z že seznanjeno napravo samodejno povezale. Če jih boste želeli povezati z drugo 

napravo, boste morali postopek uparjanja ponoviti.  

Polnjenje slušalk 

Med polnjenjem slušalk v polnilni postaji bo svetila rdeča LED lučka. 

Klicanje 

Za sprejem dohodnega klica se slušalke dotaknite enkrat. Klic boste zavrnili z dvojnim dotikom slušalke. Med 

dohodnim klicem boste zaslišali glas, ki bo povedal telefonsko številko klicatelja.  

IOS: Siri asistenta boste aktivirali tako, da se za 2 sekundi dotaknete slušalke.  

Android: Zadnjo klicano številko boste ponovno poklicali tako, da se slušalke dotaknete za 2 sekundi.  

Upravljanje območja, občutljivega na dotik na slušalki 

 1x dotik: pavza / predvajaj glasbo, sprejmi / končaj klic. 

 2x dotik: leva slušalka – prejšnja skladba, desna slušalka: naslednja skladba. 

 3x dotik: leva slušalka – nižanje glasnosti, desna slušalka – višanje glasnosti. 

 5x dotik: menjavanje med angleškim in kitajskim jezikom. 

 Dolg 2-sekundni dotik: iOS – vklop glasovnega asistenta Siri, Android - klic zadnje številke.  

 

Opozorila 

1. Slušalke hranite v suhem okolju. Voda, vlaga, olje in prah lahko vplivajo na njihovo delovanje.  

2. Pri čiščenju slušalk se izogibajte uporabi stimulativnih organskih topil.  

3. Slušalke uporabljajte skladno z navodili. Ne uporabljate jih v okolju, ki bi lahko škodovalo njihovemu 

delovanju. Za najboljšo izkušnjo pri uporabi naj bo med mobilno napravo in slušalkami manj kot 10 metrov.  

4. Če slušalke ne delujejo pravilno, jih nikoli ne razstavljajte ali popravljajte sami.  

5. Slušalke polnite le s priloženim USB kablom.  

 

Garancija 

1. Garancija slušalk velja 12 mesecev od dneva nakupa. Uveljavljate jo lahko le v primeru, če slušalke 

uporabljate v skladu z navodili. 

2. Garancije ni mogoče uveljavljati v naslednjih primerih:  

- Človeška napaka oziroma fizični poseg v slušalke. 



- Potek garancijskega obdobja. 

- Ni mogoče dokazati nakupa slušalk (račun).   

- Slušalke se niso uporabljale v skladu z navodili. 

- Fizični poseg v slušalke ali samostojno popravljanje slušalk. 

- Uporaba slušalk v vlažnem okolju ali vodi. 

- Druga škoda, ki je nastala zaradi višje sile.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


