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Navodila za uporabo



Zahvaljujemo se vam za nakup DJ PRO X Slušalk. 
Uživajte ob poslušanju glasbe.



PREDOGLED SLUŠALK

INCLUDED ACCESSORIES 

- 3m 3,5 mm vtični kabel
- 1,2 m 3,5 mm vtič izvlečnega kabla (podaljšana dolžina 3 m)
- 1,2 m 3,5 mm vtič ravni kabel z mikrofonom
- 6,3 mm vtični adapter
- Torba za prenašanje

... 



NAVODILA ZA UPORABO
Vklop
Pritisnite gumb za vklop za 1 sekundo. Slišali boste ton vklopa. Modra lučka bo svetila 
4 sekunde.
Seznanjanje
1. korak. Če želite prvič povezati slušalke, bodo slušalke ob vklopu prešle v način 
seznanjanja. Rdeča in modra lučka izmenično utripata. Poiščite ime naprave "Maxell 
HP-BTDJX" na seznamu Bluetooth v pametnem telefonu. Prosimo izberite in seznanita 
sta, modra dihalna lučka utripa.
2. korak. V prihodnosti, če so se slušalke že povezale s pametnim telefonom in podatki 
o seznanjanju niso izbrisani. Lahko samo pritisnete gumb za vklop/izklop za 1 
sekundo.
Slušalke se bodo samodejno povezale s pametnim telefonom.
3. korak. Če slušalke po 4 sekundah ne delujejo, preidejo v način seznanjanja. Nato 
lahko ponovite korak 1.
Ugasniti
Za 3 sekunde pritisnite gumb za vklop. Modra lučka utripne trikrat.
NFC je povezan
Vklopite slušalke Bluetooth, odprite funkcijo NFC pametnega telefona in približajte 
območje zaznavanja pametnega telefona območju zaznavanja slušalk. Na pametnem 
telefonu se bo pojavilo "zahtevaj Bluetooth seznanjanje, ali se želiš seznaniti?" in 
kliknite "Da". Slišali boste povezani ton. Modre lučke vedno svetijo 1 sekundo v 
intervalih 1 sekunde.
*Povezave NFC podpirajo samo mobilne telefone, ki podpirajo NFC
Prekinjena povezava
Povezava s pametnimi telefoni bo prekinjena, če so izklopljeni ali presegajo veljavno 
razdaljo povezave. Slišali boste ton prekinjene povezave.
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Tehnične Lastnosti

Specifikacije

-10±45°( 

-20±60°( 

5.0 

2.402GHz-2.480GHz 

>85dBm 

Polnilna  litijeva baterija   

5V500mA 

2 hours 

10 minutes 

26 hours 

~200 ur

21 ur

10M 

40 mm 

109±3d8 

Slušalke BT DJ Pro X

Delovna temperatura 

Temperatura shranjevanja 

Različica Bluetooth

Delovna frekvenca

Občutljivost

Tip baterije

DC vhod

Čas polnjenja slušalk Čas 

samodejnega izklopa

Čas predvajanja glasbe

Čas pripravljenosti

Čas pogovora

Območje delovanja

Premer gonilnika

Zvočni tlak

Vhodna moč
100mw 

... 



Samodejna povezava nazaj
Znova zaženite po uspešni povezavi ali samodejno vzpostavite povezavo po prekinitvi 
povezave preko razdalje.
Samodejni izklop
Povezan ali prekinjen za 10 minut.
Opomnik za klic
Slišali boste ton dohodnega klica.
Modre lučke bodo svetile 1 sekundo v intervalih 1 sekunde.
Odgovorite na klice
Enkrat pritisnite gumb za vklop.
Ob klicu
Modre lučke bodo svetile 1 sekundo v intervalih 1 sekunde.
Konec klica
Pritisnite gumb za vklop.
Klic zavrnjen
Pritisnite gumb za vklop za 1 sekundo.
Ponovno pokličite zadnjo številko
Dvokliknite gumb za vklop.
Preklic klica
Enkrat pritisnite gumb za vklop.
Povečaj glasnost
Kratek pritisk gumba za glasnost +.
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Največja glasnost
Slišali boste (didi) ton.
Znižaj glasnost
Kratek pritisk na gumb za glasnost.
Glasnost na minimum
Slišali boste (didi) ton.
Prejšnja skladba
Dolgo pritisnite gumb za glasnost.
Naslednja skladba
Dolgo pritisnite gumb za glasnost +.
Predvajanje/zaustavitev glasbe
Enkrat pritisnite gumb za vklop.
Modre lučke vedno svetijo 1 sekundo v intervalih 1 sekunde.
Nizka baterija
Napetost baterije pod 3,3 V. Slišali boste zvok prazne baterije.
Modre lučke bodo svetile 1 sekundo v intervalih 1 sekunde.
Ponastavitev polnjenja
Medtem ko se slušalke polnijo, se bodo samodejno izklopile.
Polnjenje
Slušalke je mogoče polniti tako, da polnilno žico mikro USB vstavite v polnilna vrata. 
Sveti rdeča luč.

-



Popolnoma napolnjen
Rdeča lučka ugasne.
Line In
Ko vstavite 3,5 mm stereo zvočno linijo, lahko predvajate skladbo iz zunanje linije. 
Slušalke z linijo v liniji se bodo izklopile.
Na obeh straneh slušalk so avdio priključki.

NASVETI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Slušalke se ne morejo vklopiti
Baterija je izpraznjena, napravo polnite 30 minut in jo nato vklopite.
Pametni telefon ne more iskati slušalk Bluetooth

1. Prepričajte se, da so slušalke v načinu seznanjanja (rdeča in modra lučka 
LED izmenično utripata).
2. Izbrišite seznam seznanjanja v pametnem telefonu in znova poiščite 
slušalke.
3. Če ga še vedno ni mogoče najti, ponovno zaženite pametni telefon in 
slušalke.
Slušalke bodo občasno odklopljene
1. Baterija je izpraznjena.

2. Slušalke so izven dosega komunikacije (10 m).

V načinu za pogovor ni zvoka
1. Potrdite, da so slušalke med pogovorom priključene na način 
slušalke.
2. Poskusite povečati glasnost na slušalkah ali pametnem telefonu.
3. Pametni telefon ni v načinu Bluetooth.
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Med predvajanjem glasbe ni zvoka
1. Poskusite povečati glasnost slušalk ali pametnega telefona.
2. Slušalke so prekinjene s pametnim telefonom, znova jih 
povežite.
Polnilec za slušalke ni mogoč
1. Polnilni kabel ni dobro priključen.
2. Polnilna linija je bila poškodovana.






