
MODEL: CA-BTVH

NAVODILA ZA UPORABO



Opis LED indikatorske lučke

Osnovne operacije

Vklop ON

Izklop OFF

Stanje seznanjanja Modra in zelena LED lučka izmenično utripata

Stanje pripravljenosti

Modra LED lučka utripne 3-krat na sekundo

Vklop

Stanje 
pripravljenosti

Status nizke 
baterije

Stanje polnjenja

Vibracijsko stikalo

Dolg pritisk , modra in rdeča lučka  bosta utripali 2 sekundi
in ugasnili, naprava se ugasne.

Dolg pritisk slušalke se bodo vklopile, ko bo modra LED svetila še 3 sekunde.
Slušalke se bodo avtomatsko povezale zadnji seznanjeni napravi

Modra LED sveti za nedoločen čas, 
modra LED počasi utripa med 
predvajanjem glasbe

Rdeča LED sveti med polnjenjem, rdeča LED 
ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena

* Stikalo za vibracije je vklopljeno: bela LED sveti za 
nedoločen čas
* Stikalo za vibracije je izklopljeno: bela LED ugasne
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Premor glasbe: kratek pritisk kadar predvajate glasbo

Predvajanje glasbe: kratek pritisk kadar predvajate glasbo

Sprejemanje klicev: kratek pritisk

Prekini: kratek pritisk

pri dohodnem klicu

Zavrnitev odgovora: dolg pritisk pri dohodnem klicu

ponovno pokličete

Prilagoditev glasnosti

Glasbeni izbor

Predvajaj/Premor/Telefonski klic

Ko je brezžična povezava vzpostavljena, dvakrat pritisnite 
zadnjo številko v zapisu klica.

Stanje vklopa slušalk

Kratek pritisk in za za nadzor glasnosti.

Dolgo pritisnite              slušalke se bodo vklopile, modra in zelena LED pa bosta 
izmenično utripali. Slušalke bodo vstopile v način seznanjanja. Vklopite 
brezžično povezavo v svojem mobilnem telefonu in poiščite "UG-05", kliknite 
za povezavo. Modra lučka LED bo svetila za nedoločen čas po uspešni 
povezavi, modra lučka LED pa bo med predvajanjem glasbe počasi utripala.
*Opomba: Barvita okrasna LED lučka se samodejno prižge po vklopu slušalk in 
jo lahko izklopite s kombinacijo tipk.

Dolg pritisk da preskočite  na naslednjo glasbo

Dolg pritisk da preidete na prejšno glasbo
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Stikalo za funkcijo vibracij
V stanju vklopa obrnite stikalo za vibriranje navzdol, funkcija vibriranja se bo 
vklopila (bela LED lučka ostane prižgana za nedoločen čas) in slušalke bodo 
vibrirale z nizkimi toni. Močnejši kot je bas, močnejše so vibracije. Obrnite 
stikalo za vibriranje navzgor, da izklopite vibriranje (bela LED lučka ugasne), 
potem lahko poslušate glasbo in igrate igre normalno, vibrirajoči zvočnik ne bo 
deloval, glasbeni zvočnik pa bo deloval normalno.
Barvno okrasno LED stikalo
Ko se slušalke vklopijo, se samodejno prižge barvita LED lučka. Če želite izklopiti 
barvito LED lučko zaradi varčevanja z baterijo ali iz drugih razlogov, hkrati na 
kratko pritisnite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti, da izklopite LED. 
Barvito LED lahko po izklopu ponovno zaženete.
*Opomba: Barvita LED lučka ne bo delovala, ko se slušalke polnijo ali so v 
žičnem načinu.
Boom mikrofon
Opremljen z dolgim   mikrofonom za boljšo izkušnjo pri klicanju. Mikrofon z 
dolgim   palcem je za izboljšanje zmogljivosti klicev. Če se med klicem želite 
pogovarjati z drugimi ali ne želite, da vas oseba na drugi strani telefona sliši, na 
kratko pritisnite gumb za izklop zvoka na mikrofonu, da zaustavite delovanje 
mikrofona.
Ko je izklop zvoka vklopljen, bodo slušalke piskale. Ko morate nadaljevati klic, 
ponovno na kratko pritisnite gumb za izklop zvoka.
Samodejni izklop in ponovna povezava na dolge razdalje
Slušalke bodo samodejno prekinjene, ko bodo izven učinkovitega dosega. Ko se 
v 5 minutah vrne v efektivni doseg, se samodejno poveže z vašim telefonom. 
Slušalke se bodo samodejno izklopile, če niso v dosegu več kot 5 minut.
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Pregled slušalk in brezžičnega oddajnika

LED
Indikator

On/O�
 Answer/Hang Up

Play/Pause

Vol +/
Naslednja

Vol -/
Prejšna

On/Off 
Vibra

Micro USB
Vhod

Vgrajen
Mikrofon

Mikrofon

Mute gumb

Nosilec
Mikrofona

3.5MM
Audio Vhod

LED Indikator

USB

Funkcijski
Gumb

Okrasna
LED Lučka
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Vklop Rdeča LED sveti za nedoločen čas

Zelena LED hitro utripa

Zelena LED sveti za nedoločen čas

Stanje seznanjanja

Povezava
uspešna

Način polnjenja
Ko so slušalke povezane z napravo IOS, bo trenutno stanje napajanja 
slušalk prikazano v zgornjem desnem kotu zaslona naprave.

Stanje napajanja
Ko so slušalke povezane z napravo IOS, bo trenutno stanje napajanja 
slušalk prikazano v zgornjem desnem kotu zaslona naprave.

Line-in način
Priključite avdio kabel, slušalke se samodejno izklopijo, glasbo lahko 
poslušate z avdio kablom. Uporabite lahko vgrajeni mikrofon ali 
mikrofon z dolgim   držalom. Prav tako lahko vklopite ali izklopite 
funkcijo vibriranja s stikalom za vibriranje.

Opomba: v načinu line-in brezžične povezave ni mogoče vklopiti. Za 
uporabo morate odklopiti zvočni kabel in vklopiti slušalke.
Opis LED indikatorja brezžičnega oddajnika
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Za prvo uporabo
① Vstavite brezžični oddajnik v vrata USB naprave, naprava bo samodejno 
namestila gonilnik, ime, prikazano na napravi, je: UG-05, privzeto je prenos 
zvoka naprave, oddajnik preide v stanje pripravljenosti
z rdečo LED osvetlitvijo za nedoločen čas.
② Brezžična naprava preide v stanje seznanjanja po vklopu, dolgo pritisnite 
gumb na brezžičnem oddajniku za 2 sekundi, da vstopite v stanje seznanjanja, 
in zelena LED bo hitro utripala.
③ Brezžični oddajnik je uspešno povezan z brezžično napravo in zelena lučka 
LED bo ostala prižgana za nedoločen čas

Za drugič in nadaljnjo uporabo

Ko so v napravi informacije o seznanjanju slušalk, se bo brezžični oddajnik 
samodejno povezal nazaj z brezžično napravo.

Povežite se z drugimi brezžičnimi napravami
Kratek pritisk na gumb oddajnika, brezžični oddajnik bo prekinil povezavo s 
trenutno napravo z rdečo LED osvetlitvijo za nedoločen čas, brezžična naprava 
pa bo izklopljena. Dolgo pritisnite gumb oddajnika za 2 sekundi, da se povežete 
z drugimi napravami, zelena LED bo hitro utripala in svetila za nedoločen čas po 
uspešni povezavi
Vklop/izklop

Vstavite brezžični oddajnik v vrata USB na računalniku in samodejno se bo 
vklopil./Odklopite brezžični oddajnik.

Brezžična povezava
Dolgo pritisnite gumb oddajnika za 2 sekundi, brezžični oddajnik preide v stanje 
seznanjanja s hitro utripajočo zeleno LED, zdaj podpira poslušanje glasbe, 
brezžično predvajanje videa, brezžične video klice itd.
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Podprti profili

Sprejemna razdalja

Upšrnost zvočnikov

Velikost zvočnika

A2DP/AVRCP/SMP/HFP

8-10M

32Ω±15%

40mm

16Ω±15%

30mm

20 HZ---20K  HZ

108±3dB  at  1K HZ

Odpornost zvočnikov na vibracije

Vibracijska zvočniška enota

Frekvenčni razpon

Občutljivost

-42 ± 3dB

DC5V

Občutljivost mikrofona

Polnilna napetost

800mAPolnilni tok

3.7V

26-120mA

Delovna napetost

Delovni tok

Brezžična prekinitev/počisti povezavo
Kratek pritisk na gumb za brezžični oddajnik in rdeča LED lučka bo 
svetila za nedoločen čas./V katerem koli stanju dolgo pritisnite gumb 
za oddajnik za 8 sekund, zelena in rdeča lučka bosta svetili za 
nedoločen čas.
Informacije o parametrih slušalk
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Seznam pakiranja

1. Brezžične slušalke

2. Držalo mikrofona

4. Avdio kabel

5. Uporabniški priročnik

3. Micro USB polnilni kabel

7. Penasti pokrov mikrofona

6. Brezžični oddajnik

Nasvet

Vhod

Razmerje med signalom in šumom

Frekvenčni razpon

Obseg prenosa

USB2.0

>90dB

20HZ---20KHZ

20M

5V

14mA---27mA

Delovna napetost

Delovni tok

Informacije o parametrih brezžičnega oddajnika

1. Slušalke polnite s polnilnikom 5V 1A / 5V 2A, visoka napetost lahko poškoduje 
slušalke.
2. Če slušalk niste uporabljali več kot 3 mesece, jih je treba pred uporabo 
napolniti.
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Pozor

OPOZORILO

3. Če slušalk dlje časa niste uporabljali, predlagamo, da jih polnite vsake 3 
mesece, da zagotovite dobro zaščito baterije.
4. Predlagamo, da slušalke ob prvi uporabi popolnoma napolnite.

1. Slušalke hranite ali uporabljajte pri normalni temperaturi, izogibajte se 
neposredni sončni svetlobi.
2. Slušalke hranite proč od ognja ali drugih vročih predmetov.
3. Slušalke hranite proč od vlažnih mest ali potopljenih v tekočino, hranite na 
suhem
4. Prosimo, ne poskušajte uporabiti drugih načinov polnjenja, razen polnilnega 
kabla USB, ki ga nudimo.
5. Prosimo, ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte.
6. Prosimo, bodite pozorni na prekomerno trčenje, če pride do kakršnih koli 
poškodb (kot so udrtine, deformacije, korozija itd.), se obrnite na nas za pomoč 
prek kontaktnih podatkov na garancijski kartici.
7. Če slušalke proizvajajo neobičajen vonj, temperaturo, ki je višja od običajne, 
se barva ali oblika neobičajno spremenijo, prenehajte z uporabo in se obrnite 
na nas za pomoč prek kontaktnih podatkov na garancijskem listu.

1. Če baterijo zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjati 
ga je mogoče samo z baterijo istega tipa ali enakovredno. Baterija (paket 
baterij ali sestavljena baterija) ne sme biti izpostavljena pogojem, kot so 
sončna svetloba, ogenj ali podobno pregreto okolje.
2. Naprave ne smete izpostavljati vodnim kapljicam ali vodnim brizgam. Ne 
postavljajte ga v predmete, kot so vaze ali podobni predmeti, napolnjeni s 
tekočino.
3. Ta izdelek ni otroška igrača. Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti v spremstvu 
staršev.
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