
Brezžične slušalke 

MusicOnFire 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu In-ear brezžičnih slušalk MusicOnFire! 

V paketu boste prejeli: 

• Brezžične slušalke MusicOnFire, 

• USB kabel za polnjenje, 

• 2 dodatna para silikonskih nastavkov za ušesa, 

• polnilno postajo. 

Tehnične lastnosti: 

povezovanje s tehnologijo Bluetooth 5.0, 

doseg ~ 10 m, 

čas poslušanja glasbe: 2-3 ure, 

čas pogovora: 4 ure, 

čas pripravljenosti: 120 ur, 

baterija slušalke: 45 mAh, 

napajanje: DC 5V, 

baterija polnilne postaje: 1500 mAh, 

čas polnjenja: 1-2 uri, 

vodoodbojnost IPX5. 

Uporaba 

Izberite pravo velikost ušesnih nastavkov 

Brezžične slušalke MusicOnFire so ergonomsko oblikovane in zato odlične tudi za dolgotrajno nošenje. Da bi ob 

uporabi slušalk doživeli najboljšo izkušnjo, si vzemite nekaj trenutkov in izberite pravilno velikost ušesnih nastavkov. 

Priporočamo, da najprej poskusite velikost M, saj ta ustreza večini ljudi.  

Uporaba slušalk 

1. Vsako slušalko najprej pravilno obrnite in jo nato vstavite v uho. Zatem zatresite glavo, da preverite 

stabilnost. 

2. Najboljšo izkušnjo telefonskega pogovora boste dosegli tako, da bo mikrofon usmerite proti ustom. 

 

Povezovanje z mobilnikom 

Pri prvem povezovanju: 

1. Slušalki vzemite iz polnilne postaje. Samodejno se bodo vključili. Najprej se bodo povezale med seboj. 

Medtem bo utripala modra lučka.  

2. Nato bosta na slušalki izmenično utripali rdeča in modra lučka. To pomeni, da se povezujejo z mobilno 

napravo. 

  



Povezovanje z mobilnim telefonom 

1. Na mobilniku vključite Bluetooth. Na seznamu naprav izberite »HBQ-Q32 TWS« 

2. Ko bo povezava uspešna, boste v slušalki zaslišali zvočno opozorilo. Lučka na slušalki bo prenehala utripati. 

Ko boste slušalki položili v polnilno postajo, se bo slušalko samodejno izključila. Slušalki se bodo samodejno povezali 

z zadnjo povezano napravo, ko ju boste ponovno vzeli iz polnilne postaje. 

Upravljanje z večnamenskim gumbom 

 

Upravljanje klicanja

Sprejmi klic / Zavrni klic 

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na 
večnamenski gumb. Klic zaključite tako, da 
ponovno pritisnete večnamenski gumb slušalke. 

Prezri klic 

Klic boste prezrli tako, da boste na večnamenski 
gumb pritisnili dvakrat. 

 

Upravljanje glasbe 

Pavza/Predvajaj glasbo 

1x pritisnite na večnamenski gumb in ustavili ali začeli boste predvajanje glasbe. 

Naslednja pesem  

Preskočite na naslednjo pesem tako, da 2x 
pritisnite gumb. 

Prejšnja pesem 

Pritisnite gumb 3x, da se vrnete na prejšnjo 
predvajano pesem. 

 

Menjava jezika 

Ko vzamete slušalke iz polnilne postaje, boste jezik glasovnih sporočil zamenjali tako, da boste 3x hitro pritisnili na 

gumb slušalke. 

 

Polnjenje  

Slušalke 

Slušalko vstavite v polnilno postajo. LED lučka bo pri 
tem svetila rdeče.  

Polnilna postaja 

Polnilno postajo polnite s priloženim kablom USB. LED 
lučka bo med polnjenjem svetila zeleno. Ko bo polnilna 
postaja popolnoma napolnjena, se bo LED lučka 
izključila. 

Funkcija Power Bank 

Polnilno postajo povežite z mobilnim telefonom. V polnilno postajo vključite USB A priključek. Med polnjenjem 

telefona, bo na polnilni postaji počasi utripala modra lučka.  

Ko bo polnjenje zaključeno, bo lučka neprestano svetila modro. 

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. 


