BREZŽIČNE SLUŠALKE
WHITE PODS/BLACK PODS

NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo
uporabo.
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Brezžične slušalke white/black Pods so nova generacija standarda Bluetooth 5.0. Brezžične
prenosne slušalke lahko zdaj nadzorujete preko tehnologije na dotik in so idealne za prostoročno
telefoniranje ali poslušanje glasbe. Prihajajo v paketu skupaj s priročno polnilno škatlico, ki
zagotavlja napajanje slušalk. Slušalke so preproste za uporabo in ergonomskega dizajna, da se kar
najbolje prilegajo ušesu.

VSEBINA PAKETA;

2 x slušalki TS-D12
1 x polnilna škatlica
1 x USB napajalni kabel
1 x navodila za uporabo

TEHNIČNE INFORMACIJE
Odlična brezžična povezava doseže brezžično stereo povezavo do levega in desnega kanala z
visokim zvočnim učinkom HIFI. Obe slušalke je mogoče povezati z Bluetooth tehnologijo tako, da
delujeta hkrati ali pa zgolj ena.
Bluetooth različica
Pogodba o podpori
Gumb za upravljanje
Frekvenčni odziv
Razdalja
Velikost
Teža
Čas vzdržljivosti
Čas polnjenja polnilne škatlice
Občutljivost

BT5.0
HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Na dotik
40hz ~ 20KHz
8~15 metrov
56 mm x 44 mm x 22 mm
45 g
2~3 ure
1 ura
106 dB SPL ± 3 dB

SESTAVNI DELI
1. Zaščitna mrežica pred prahom
2. Več-funkcijska tipka na dotik
3. Mikrofon
4. Vhod za polnjenje slušalk
5. Vhod za polnjenje

OPOZORILA:

VARNOST SLUHA:
Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk z veliko glasnostjo in nastavite
glasnost na varno raven. Čim glasnejša je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja.
Pri uporabi slušalk ne pozabite upoštevati naslednjih navodil.





Poslušajte z razumno glasnostjo za primeren čas
Pazite, da glasnosti ne prilagajate neprestano navzgor, ko se vaš sluh prilagaja.
Glasnosti ne povečujte tako visoko, da ne slišite, kaj je okoli vas.
Bodite previdni ali začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.




Previsoki zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
Uporaba slušalk v obeh ušesih med vožnjo ni priporočljiva in je na nekaterih območjih
med vožnjo morda nezakonita.

Splošne informacije - Da se izognete poškodbam ali nepravilnemu delovanju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
Slušalk ne mečite ob tla.
Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju.
Slušalk ne potapljajte v vodo.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazive.
Če je potrebno čiščenje, za čiščenje uporabite mehko krpo, po potrebi navlaženo z
minimalno količino vode ali blage milnice.
Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sončni žarki, ogenj
ali podobno.
S slušalkami ne ravnajte nasilno in jih hranite stran od visokih temperatur in vlažnih
okolij.
Slušalke držite stran od WiFi usmerjevalnika in drugih visokofrekvenčnih oddajnih
naprav, saj bi to vplivalo na sprejem zvočnega signala, kar bi se kazalo v preskakovanju
zvoka in prekinitvi povezave.
Uporabljajte ta izdelek v učinkovitem okolju (radij 10 metrov) - med napravami Bluetooth
in slušalkami naj ne bo fizičnih ovir kot so na primer stene.
Ko se pokrov polnilne škatle odpre in zapre, na dnu polnilne enote utripa modra lučka. To
je prikaz stanja brez napajanja polnilne škatle. Trenutno ni samodejnega zagona obeh
slušalk.

Opomba: ta izdelek lahko povežete s katerokoli napravo Bluetooth.
PRIČETEK – OBVESTILO O POLNJENJU
Zelo pomembno: Zaradi dolgotrajnega transporta se moč slušalk izčrpa. Ko prejmete paket,
slušalke ne boste mogli uporabljati. Pred uporabo najprej napolnite polnilno škatlico slušalk.
•
•
•

Pred prvo uporabo, slušalke polnite 5 ur za optimalno kapaciteto in življenjsko dobo
baterije.
Uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB, da se izognete poškodbam.
Pred polnjenjem slušalk zaključite morebitni klic, saj priključitev slušalk na polnjenje
izklopi slušalke.

POLNJENJE: Priključite napajalni kabel USB na polnilno škatlico in na zunanji vir napajanja (bodisi
neposredno na USB vtičnico bodisi s pomočjo napajalnika USB za vtičnico).
OPOMBA:
ko slušalke popolnoma napolnite, počasi in nežno izvlecite polnilni kabel, da preprečite
poškodbe spodnjega dela slušalke.

UPORABA – SEZNANJANJE Z BLUETOOTH POVEZAVO
4-JE PREPROSTI KORAKI;
1
Na obeh slušalkah hkrati pritisnite na večfunkcijski tipki na dotik. Držite nekaj sekund, vse
dokler ne pričneta utripati rdeča in modra lučka.

2
Na levi slušalki dvakrat kliknite na več-funkcijsko
tipko na dotik, da vstopite v način združevanja
slušalk.

3
Ko sta slušalki uspešno povezani, glavna slušalka
še naprej utripa v rdeči in modri barvi, druga
slušalka pa vsake 5 sekund utripa v modri barvi.

4
Na svoji (mobilni) napravi vključite Bluetooth
funkcijo in v nastavitvah poiščite napravo ‘’TSD12’’, ter se povežite. Zaslišali boste zvok
‘‘connected’’, kar pomeni povezano.

Za iphone v načinu Bluetooth, odprite škatlico slušalk, prikazalo se bo okno, kliknite na gumb za
povezavo, da mobilno napravo združite s slušalkami. Za mobilne naprave Android v načinu
Bluetooth , odprite škatlico slušalk preden poiščete ime slušalk ‘’TS-D12’’. Ko v nastavitvah najdete
oznako slušalk ''TS-D12'' kliknite na povezavo, da mobilno napravo združite s slušalkami.

5
Povezovanje je končano.

ČE SE SLUŠALKE NE POVEŽEJO
Za ponastavitev povezave sledite spodnjim korakom:
1.

2.
3.

Prepričajte se, da ste na seznamu bluetooth naprav svojega telefona izbrisali vse „TSD12“, nato pa za nekaj sekund pritisnite več-funkcijski gumb obeh slušalk hkrati, dokler
ne bo izmenično utripala modra in rdeča barva lučke, zaslišal se bo glas: ''Power on'' kar
pomeni vklop.
Pritisnite več-funkcijsko tipko na katerikoli slušalki za približno dve sekundi. Zaslišali
boste glas: ''paired'', kar pomeni, da sta slušalki seznanjeni.
Vključite Bluetooth funkcijo na vaši mobilni napravi in poiščite napravo »TS-D12«, da se
povežete. Ko led lučka prične utripati počasi v modri barvi, sta se mobilni napravi in
slušalki povezali. Zaslišali boste tudi zvok ''connected''.

OPOMBA: Levo uho je glavno uho. Klic podpirata dve slušalki. Zaustavitev, predvajanje in premor
lahko nadzirate s katerim koli večnamenskim gumbom, povezanim v slušalke, druga slušalka bo
sinhronizirana. Ko naslednjič vklopite slušalki, se lahko samodejno povežete s pritiskom na večfunkcijski gumb.

POZOR: če se ena izmed slušalk izklopi – jih
znova povežite, kot je opisano v poglavju
SEZNANJANJE Z BLUETOOTH POVEZAVO.
Hrkati pritisnite obe več-funkcijski tipki, da
združite slušalki.

Uporaba Bluetooth slušalk
Levo uho;
kratek pritisk na več-funkcijsko tipko– predvajanje/pavza, poslušanje, odložitev klica,
dolg pritisk – zavrnitev klica
pritisk dolg 2 sekundi – naslednja skladba, trije pritiski Siri.
Desno uho;
kratek pritisk na večfunkcijsko tipko– predvajanje/pavza, poslušanje, odložitev klica
dolg pritisk – zavrnitev klica,
dvakrat kliknite za povratni klic,
pritisk dolg 2 sekundi naslednja skladba, trije kliknite Siri.
Opombe:
glasnost prilagodite preko vašega mobilnega telefona.
Leva slušalka je glavna slušalka za klice, desna bo utišana

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega
izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za
pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in
človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje
materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju
tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali
trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran
https://vigoshop.si/
Preverite posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo.

IME IZDELKA: BREZŽIČNE SLUŠALKE
WHITE/BLACK PODS
DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA
UVOZNIK: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Za vse informacije pokličite na tel. Št: 01 777 43 86 ali pišite na e-mail naslov: info@vigoshop.si

