
Navodila za uporabo 
 

Čestitamo za izbiro brezžičnih slušalk i12. 

 

Uporaba 

- Pritisnite na gumb polnilne postaje, da bo lučka posvetila rdeče ali modro. 

- Odprite pokrov polnilne postaje in iz njih vzemite slušalke. Slušalki se bosta samodejno povezali. 

Opozorilo: Pomembno je, da najprej vključite polnilno postajo, sicer se slušalki ne bosta povezali. 

- Povežite z mobilnim telefonom tako, da vključite povezavo Bluetooth in izberite napravo "i12". 

 

Upravljanje s slušalkami 

- 1x se dotaknite leve ali desne slušalke, da odgovorite na klic. 

- 2x se dotaknite leve slušalke, da znižate glasnost zvoka. 

- 2x se dotaknite desne slušalke, da zvišate glasnost zvoka. 

- 3x se dotaknite leve slušalke, da začnete s predvajanjem naslednje pesmi. 

- 3x se dotaknite desne slušalke za predvajanje prejšnje pesmi. 

- Dotaknite se slušalke za 3s, da pokličete zvočnega pomočnika (npr. Siri). 

- Dotaktnite se slušalke za 5s za izklop telefona. 

 

Dodatno o slušalkah 

- Slušalke imajo spominsko funkcijo in si bodo zapomnile zadnjo napravo, s katero so bile povezane. 

Samodejno se bodo povezale, ko bo to mogoče. 

- Ko vstavite slušalki v polnilno postajo, se bo povezava z mobilnim telefonom prekinila, slušalke pa se 

bodo polnile. 

- Slušalki lahko povežete tudi vsako s svojo mobilno napravo. 

- Če slušalke niso povezane z napravo, se po 5 minutah samodejno izključijo. 

- Ob akciji, boste v slušalki zaslišali glasovni poziv. 

- Slušalke omogočajo različen zvok v vsaki slušalki v 2-kanalnem pogovoru. 

- Z enim polnjenjem polnilne postaje, boste slušalke napolnili cca. 4 krat. 

- Med polnjenjem polnilne postaje gori rdeča lučka. Ko je polnjenje zaključeno, lučka ugasne. 

- Med polnjenjem slušalk sveti modra lučka. 

 

Varnostna opozorila 

Slušalke hranite na suhem in zračnem prostoru, da preprečite nabiranje vlage, olj in prahu. To lahko 

vpliva na kakovost izdelka. 

Naprave, ki oddajajo visoko frekvenčne signale (npr. router) motijo povezavo med slušalko in mobilnim 

telefonom. 

Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med slušalkami in povezano napravo med 10 in 15m. 

 

Slušalke uporabljajte skladno z navodili in ne razdirajte slušalk. Če tega ne boste upoštevali, ne boste 

mogli uveljavljati garancije. 

 


