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Lastnosti:

Polnjenje polnilne postaje:

Kapaciteta baterije (600mAh)

Izhodna napetost polnilne postaje：DC 5+-0.25V  50mA*2 

Vhodna napetost polnilne postaje：DC 5+-0.25V  1A  

Kapaciteta baterije：
Slušalke: 50mAh/3.7V Polymer lithium battery. 
Polnilna postaja: 600 mAh/3.7V Polymer lithium battery.
Čas pripravljenosti pri predvajanju: Mono slušalke s polno električno energijo 2,5H, ki 
porabijo vso elektriko polnilne škatle do 10H

Čas pripravljenosti：60h

Čas pogovorov ：2.5H

Čas polnjenja: polnjenje slušalk 1,5–2 h, polnjenje polnilne postaje 2–2,5 h

Različica Bluetooth: 5,0 V
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Gumb ON/
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Priključite polnilni kabel USB na vrata USB računalnika in vtič Micro USB na 
vrata za polnjenje naprave. LED lučka hitro utripa modro. Za popolno 
polnjenje traja približno 2 uri. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka LED 
sveti modro.
Etui za polnjenje lahko polni slušalke, ko je napolnjen.
Polnjenje slušalk:
Rdeča LED lučka slušalk se prižge, medtem ko se slušalke polnijo.
Slušalke vstavite v polnilno postajo (»desno« enoto vstavite v režo z oznako 
»R«, »levo« enoto vstavite v režo z oznako »L«) za samodejno polnjenje. Med 
polnjenjem slušalk se prižge rdeča lučka LED na slušalkah. Za popolno 
polnjenje traja približno 2 uri. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka LED 
zasveti modro. 1 minuto kasneje bo LED lučka ugasnila.
Ko sta obe slušalki popolnoma napolnjeni, bo polnilna torbica samodejno 
izklopila funkcijo polnjenja in prešla v stanje pripravljenosti.

Navodilo za delovanje
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Power Button                  
LED indikator                 

Konektorji 
za polnjenje 

         

1) Vklop
Pritisnite gumb za vklop desne in leve enote za 3 sekunde za vklop, lučka 
LED bo izmenično utripala rdeče in modro.

On/O�
Play/Pause
Answer/End Call               

Mikrofon



2) Seznanjanje leve in desne enote.
Po vklopu se bosta leva in desna enota samodejno seznanili. Ko je povezava 
uspešna, boste zaslišali indikacijski glas »Povezano«, desna lučka LED bo 
izmenično utripala rdeče in modro, leva lučka LED bo počasi utripala modro. 
Potrebujete samo napajanje dveh enot in seznanjanje bo samodejno.
3) Seznanjanje z napravo
Aktivirajte funkcijo Bluetooth na svoji napravi Bluetooth (telefon ali glasbena 
naprava). Prosimo, glejte navodila proizvajalca za navodila o omogočanju 
Bluetooth v vaši napravi.
Ko aktivirate Bluetooth na vaši napravi, izberite »MAXELL EB-BT95TWS« s 
seznama razpoložljivih naprav Bluetooth.
Po potrebi vnesite geslo '0000' za potrditev in dokončanje seznanjanja.
4) Klicanje
Obe enoti podpirata govorne klice.
5) Desni in levi ušesni čepki se lahko uporabljajo neodvisno
Če za poslušanje glasbe uporabljate samo eno enoto, bo zvok v mono 
načinu.
6) Funkcija gumba za vklop
Vklop: Dolgo pritisnite gumb za vklop desne in leve enote za 3 sekunde za 
vklop.
Seznanjanje: Samodejno seznanjanje obeh enot.
Zavrnitev dohodnega klica: Dolgo pritisnite kateri koli gumb za vklop/izklop 
za 2 sekundi, da zavrnete dohodni klic.
Predvajanje/pavza: Kratek pritisk na kateri koli gumb za vklop za premor 
med predvajanjem glasbe.
Končanje klica: med klicem kratko pritisnite kateri koli gumb za vklop, da 
končate klic.
Ponovno klicanje zadnje številke: dvakrat pritisnite kateri koli gumb za vklop, 
da ponovno pokličete zadnjo številko.
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www.maxell.com

Maxell Corporation of America, 
3 Garret Mountain Plaza, 3rd Floor,
Suite #300, Woodland Park, NJ 07424. 
www.maxell-usa.com.

Maxell Latin America, 
PH Oceanía Plaza - Torre 2000, 
Panama City, Rep. of Panama.
www.maxell-latin.com

Maxell Canada, 
8500 Leslie Street, Suite 101, 
Markham Ontario, Canada L3T 7M8.
www.maxellcanada.com

Importado y Distribuido en Chile por: 
Maxchile Ltda, Av. Santa Rosa 1872, 
Santiago, Chile.

Importador: Apolotec, S.A. de C.V. 
13 Sur #301 P.B., Col. Centro 
C.P. 72000, Puebla, Pue. 
RFC. ATE031117QJ5
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