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Navodila za uporabo



Navodila za slušalke Bluetooth
1: Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, da vklopite slušalke Bluetooth. Rdeča in 
modra lučka izmenično utripata.
2: Pritisnite in 4 sekunde držite gumb za vklop, da izklopite slušalke Bluetooth. Rdeča lučka 
utripa in ugasne.
3: Ko so slušalke Bluetooth povezane z mobilnim telefonom za predvajanje glasbe, 
pritisnite gumb za glasnost +, da povečate glasnost. Pritisnite in držite eno sekundo, da 
preklopite na prejšnjo skladbo. 
4: Ko so slušalke Bluetooth povezane z mobilnim telefonom za predvajanje glasbe, 
pritisnite gumb za glasnost, da zmanjšate glasnost. Pritisnite in držite eno sekundo, da 
preklopite na naslednjo pesem.
5: Pritisnite gumb za vklop, da predvajate/začasno ustavite glasbo. Pritisnite in držite eno 
sekundo, da odprete SIR!.
6: Vstavite linijski kabel za predvajanje glasbe iz linijskega vhoda.

Glasnost+/Naslednja 
skladba

Play / Pause/ Power 

Glasnost -/ Prejšna 

skladba

Micro USB Vhod 

3.5mm Vhod 



Polnilni kabel je priključen na vrata Micro USB za polnjenje. Rdeča lučka sveti med 
polnjenjem, rdeča lučka ugasne, ko so slušalke popolnoma napolnjene.



Bluetooth Funkcije 

Pritisnite in držite gumb za vklop, slušalke Bluetooth bodo samodejno vstopile v 
seznanjanje, rdeča in modra lučka pa bosta izmenično utripali.

Bluetooth 

MAXELL HP-BTB52 

Uspešno seznanjeno in prikazana povezava.



Predvajaj glasbo:

Za predvajanje/začasno ustavitev glasbe pritisnite gumb za vklop

Sprejmi klic:
V stanju klicatelja pritisnite gumb za vklop, da sprejmete klic.
V stanju klica pritisnite gumb "Vklop", da prekinete klic. V stanju dohodnega 
klica pritisnite in držite gumb za vklop dve sekundi, da zavrnete klic.

Glasnost+/Naslednja 
skladba

Play / Pause/ 

Power 

Glasnost -/ Prejšna 
skladba



Navodila za odpravljanje težav in pogosti pojavi
Naprava se ne prižge

Naprave ne zazna Bluetooth

Naprava prekine povezavo s 
slušalkami

Slušalke lahko zmanjka. Pred tem jih polnite tt 30 minut
vklopi.

Prepričajte se, da je slušalka v stanju povezovanja (indikatorska lučka 
izmenično utripa rdeče in modro).
Izbrišite obstoječe ime bluetooth iz telefona in poiščite znova. (Ali 
pritisnite gumb za vklop/izklop za 2 sekundi v stanju polnjenja, da 
počistite zapis palnng in poiščete ime naprave Bluetooth ter nato 
seznanite. ) Če je še vedno ne najdete, znova zaženite slušalke in telefon 
ter ponovno poizkusite.

Slušalke so skoraj prazne.
Več kot efektivna povezovalna razdalja med slušalkami in mobilnim 
telefonom
telefon. Signal bluetooth med slušalkami in mobilnim telefonom je 
blokiran ali pa obstaja kakšna ovira.

Med telefoniranjem ni zvoka 1. Prepričajte se, da so med klicem povezane zvočne naprave 
bluetooth slušalke, ne mobilni telefon ali zvočnik.
2. Povečajte glasnost slušalk ali mobilnega telefona.
3. Zvok telefona ni vklopljen.

Med predvajanjem glasbe
 ni zvoka

Naprava se ne polni

Povečajte glasnost slušalk ali mobilnega telefona
Prišlo je do težave s povezavo med slušalkami in mobilnim 
telefonom. Ponovno jih povežite. Po ponovni vzpostavitvi 
povezave se glasba še vedno tiho predvaja. Znova zaženite 
slušalke in mobilni telefon ter poskusite znova.

Če oba konca polnilnega voda nista povezana, polnilni vod 
odpove, polnilni adapter odpove ali napajalnik.
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