
BREZŽIČNE BLUETOOTH SLUŠALKE I9S 

Barva: bela Dimenzija: 30,79 x 18,26 x 19,21 mm. Frekvenčni razpon: 20-20000Hz. Razdalja 
prenosa: do 10m. Neto masa: 37,91 g.  Uvoznik in distributer: Kompetentnost d.o.o., 
Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. Proizvedeno: PRC 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO: 

 

1. Upravljanje 

Za uporabo sledite štirim preprostim korakom:  

- Na obeh slušalkah hkrati pritisnite na več-funkcijski tipki na dotik. Držite nekaj sekund, 

dokler ne pričneta utripati rdeča in modra lučka.  

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

združevanja slušalk.  

- 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.  

- Na svoji (mobilni) napravi vključite Bluetooth funkcijo in v nastavitvah poiščite napravo 

»i9s-tws« in se povežite. Začeli bosta modri lučki na obeh slušalkah utripati, kar pomeni 

povezano. 

 

 



2. Polnjenje 

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.  

- Priključite napajalni kabel USB na polnilno škatlico in na zunanji vir napajanja (bodisi 

neposredno na USB vtičnico bodisi s pomočjo napajalnika USB za vtičnico).  

- Ko slušalke popolnoma napolnite, počasi in nežno izvlecite polnilni kabel, da preprečite 

poškodbe spodnjega dela slušalke.  

 

3. Izklop 

Nekaj sekund držite glavno in edino tipko na slušalkah, počakajte da se na slušalkah prižge 

rdeča lučka in to po pomenilo, da so slušalke izključene. Ko izklopite eno izmed slušalk, se bo 

druga izključila avtomatsko. 

 

4. Opravljanje telefonskega klica 

Ko so slušalke prižgane in povezane z Bluetoothom, se lahko preko slušalk oglasite tudi na 

telefonski klic. Med telefonskim klicem bo delovala le ena slušalka. En hiter klik na tipko na 

slušalkah omogoči, da klic sprejmete in daljši pritisk na to isto tipko pa pomeni, da klic 

zavrnete. Nastavitev zvoka je potrebna na mobilnem telefonu. 

 

5. Poslušanje glasbe  

Je podprto, ko so slušalke povezane z mobilnim telefonom. En kratki klik na slušalkah 

pomeni, da se glasba ustavi. Ponovno kliknite, da glasbo preskočite na eno naprej. 

 

6. Previdnosti ukrepi 

- Slušalke so naj shranjene na suhem, nekje kjer ni prisotne vlage in nimajo stika s prahom.  

- Izogibajte se uporabi stimulativnih organskih topil za čiščenje slušalk. 

- Za najboljšo povezavo in kvaliteto zvoka prosimo poskrbite, da niso vaše slušalke oddaljene 

od vaše mobilne naprave za več kot 10m. 

- Če se slušalke takoj ne povežejo oziroma je slaba povezava, prosimo ne razstavljajte  

slušalk, drugače  slušalk več ne boste mogli vrniti. 

- Glede polnjenja slušalk: prosim uporabite standardni USB kabel. 

 

 

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. 
 

 


