Brezžične in-ear slušalke
PrestigeSound
Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih in-ear slušalk PrestigeSound!
V paketu boste prejeli:
•
•
•
•
•

Brezžične slušalke PrestigeSound,
polnilno postajo,
USB kabel za polnjenje,
2 para silikonskih nastavkov,
angleška navodila.

Tehnične lastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth 5.0,
doseg: 10 m,
9D stereo zvok,
čas predvajanja glasbe: 4-5 ure,
čas polnjenja: 1-2 h,
kapaciteta baterije slušalke: 50 mAh,
stopnja vodoodbojnosti: IPX4,
teža: 94 g.

Uporaba slušalk
Priporočamo, da pred prvo uporabo napolnite baterijo slušalk.
Povezovanje z mobilnim telefonom
Slušalke vzemite s polnilne postaje. Na njih bosta izmenično utripali modra in rdeča lučka. Na mobilnem
telefonu vključite povezavo Bluetooth ter na seznamu zaznanih naprav izberite ime slušalk M12. Ko sta
slušalki povezani z mobilnim telefonom, lahko začnete poslušati glasbo.
Če se slušalki ne povežeta samodejno, na obe slušalki pritisnite in pridržite za 3 sekunde. Modra lučka bo
pričela utripati.

Slušalke upravljajte z dotikom
Vklop
Slušalke se samodejno vključijo, ko jih vzamete s polnilne postaje. Vključite jih lahko tudi s dolgim pritiskom
na obe slušalki.
Sprejem/prekinitev klica
Tipko na slušalki se dotaknite 1x za sprejem ali prekinitev klica.
Zavrnitev klica
Pritisnite tipko na slušalki in jo pridržite dve sekundi, tako boste zavrnili klic.

Pavza/predvajaj glasbo
Dotaknite se leve ali desne slušalke, da zaustavite ali predvajate glasbo.
Naslednja pesem
2x se dotaknite na desno slušalko za predvajanje naslednje pesmi.
Prejšnja pesem
2x se dotaknite na levo slušalko, če želite predvajati prejšnjo pesem.
Povečanje in zmanjšanje glasnosti
Za povečanje glasnosti na desno slušalko pritisnite 3x. Za zmanjšanje glasnosti pa pritisnite na levo slušalko
3x.
Izklop
Slušalke se samodejno izklopijo ob položitvi v polnilno postajo. Izklopite jih lahko tudi ročno s dolgim
pritiskom na obe slušalki. Pridržite 3-5 sekund in slušalki se bosta izključili.

Polnjenje slušalk in polnilne postaje
Slušalke napolnite tako, da jih položite v polnilno postajo. LED
zaslon na polnilni postaji vam prikazujejo odstotek baterije
polnilne postaje in slušalk.
Polnilno postajo pa polnite s priloženim kablom USB. Kabel
priključite v polnilno postajo, drugo stran kabla pa v vir
napajanja. Čas polnjenja je 1-2 h.
Ergonomska oblika
Slušalke PrestigeSound nudijo visoko stopnjo udobja med
nošenjem. Njihova ergonomska oblika vam zagotavlja, da vam
slušalki ne padajo iz ušes. Ob nošenju se boste počutili
sproščeno in prijetno.
V paketu prejmete 4 dodatne silikonske nastavke, ki jih lahko zamenjate. Vaše nošenje bo prijetno.
Opozorila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med slušalkami in povezano napravo do 10 metrov.
Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
S slušalkami ne ravnajte grobo.
Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.
Po zaključku življenjske dobe slušalk, jih reciklirajte v izbrano zbirno mesto.

Garancija
1. Garancija slušalk velja 12 mesecev od dneva nakupa.
2. Garancije ne morete uveljaviti v naslednjih primerih:
- Garancija slušalk je pretekla.
- Nimate dokazila o nakupu (računa).
- Niste upoštevali navodil za uporabo.
- Slušalke ste popravljali sami.
- Slušalk niste napajali s priloženim USB kablom.
- Uporaba in shranjevanje slušalk v vlažnem okolju.
- Slušalke so obrabljene in poškodovane.
- Višja sila.
Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam
(v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke.
Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za
pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Želimo vam prijetno uporabo

