
1.Power ON
2.Pairing
3.Your device is connected
4.Your devices is disconnected
5.Gaming Mode ON
6.Gaming Mode OFF

8.Power OFF
7.Battery Low

9.Min.&Max.Volume Alarm
10.Reject or End Call Alarm
*Na voljo za nekatere telefone Android,
ne podpira IOS telefonov.

   11.Reset Succeed 

Alarm
Igralni

Način ON
Power 

OFF
Reset
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quick response
tws earbuds

Polnilna postaja

Silikonski 
ušesni nastavki

TIP C napajalni kabel

2x tapnite
L slušalko

2x tapnite
R slušalko

Tapnite L or R
slušalko za 2 sekundi

Tapnite
L ali R slušalko

Tapnite 3 x 
L ali R slušalko

da aktivirate Siri ali
Google Asistenta

Tapnite R slušalko
za 2 sekundi

Tapnite L slušalko
za 2 sekundi

Tapnite 
L ali R slušalko

* Vse naprave ne 
podpirajo te funkcije

Tapnite 3 x
na R slušalko

Tapnite ponovno 3 x
na R slušalko

Tapnite L ali R
slušalko za
5 sekund

Hitro tapkajte L ali R
slušalko 5 sekund

VSEBINA Predogled naprave

1. Območje tapkanja
2. Indikator (rdeč)
3. Status LED (ledeno modra)
4. Vmesnik za polnjenje
5. Vrata za polnjenje

Reset Glasovni poziv MFB navodilaRočni vklop / izklop

Dolgo se dotaknite L in R slušalk za 5 sekund, dokler indikator 
ne utripne 3-krat in se IZKLOP.

Hitro tapnite L&R 1-2 krat, dokler indikatorji ne zasvetijo do 
VKLOP.

Ročno združevanje
Po ročnem vklopu se dvakrat dotaknite slušalk L/D (ni 
priporočljivo)

Prepričajte se, da je bila povezava ONE s telefonom ali 
drugimi napravami Bluetooth prekinjena

Obe ušesni čepki za 5 sekund postavite v menjalni etui, dokler indikator 
ne ugasne, in ju nato vzemite ven, 5-krat HITRO DOTAKNITE slušalke 
L ali R, da vstopite v način združevanja, oba indikatorja ušesnih čepkov 
bosta utripala do seznanitve, kar pomeni, da je bila ENA uspešno 
ponastavljena.

Postavite jih nazaj v ohišje za polnjenje in Hifuture ONE bo 
pripravljen za uporabo pri SAMODEJNEM VKLOPU in 
SAMODEJNEM seznanjanju.

Samodejni vklop & Združevanje & Samodejni 
izklop

O: Prepričajte se, da sta oba čepa v polnilnem ohišju in oba vzemite ven. 
Indikator slušalk bo nekaj časa utripal, kar pomeni slušalke
so bili vklopljeni.

Polnjenje
Po razpakiranju popolnoma napolnite ONE.
Za polnjenje ohišja za polnjenje uporabite kabel Tipa-C.
Status indikatorja polnjenja
Indikatorska lučka ohišja za polnjenje ON (pri polnjenju 
tipa C)
Polnjenje s tipom C: Indikator polnilnega ohišja utripa 
ledeno modro
1 čas/ 2 sekundi
Popolnoma napolnjen s tipom C: indikatorji ohišja za 
polnjenje vedno SVETijo belo
Indikatorska lučka ohišja za polnjenje ON (brez polnjenja 
tipa C)
Ledeno modra indikatorska lučka sveti med polnjenjem 
ušesnih čepkov
(samodejno ugasne po 5 sekundah)
Baterija pri polnjenju je skoraj prazna: indikator ledeno 
modre barve utripa
Indikatorske lučke IZKLOPLJENE, ko polnilnemu ohišju 
zmanjka energije
Indikator slušalk
Polnjenje: Indikatorska lučka slušalk SVETI RDEČE
Popolnoma napolnjene: RDEČI indikatorji ušesnih 
čepkov ne svetijo
Baterija je skoraj prazna: rdeči indikator utripne 1-krat/5 
sekund

B: Tapnite ONE iz menija Bluetooth pametnega telefona. Po 
uspešni povezavi se prikaže glasovni poziv »Vaša naprava je 
povezana«.
s pametnim telefonom..

C: Obe slušalki se bosta SAMODEJNO IZKLOPILI po približno 5 
sekundah v ohišju ali prekinitvi povezave s pametnim telefonom v 5 
minutah.

Igralni
Način OFF




