
Brezžične Bluetooth slušalke  
silux56: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih Bluetooth slušalk! 

V paketu boste prejeli 

• Brezžične slušalke, 

• polnilno postajo, 

• dodatni silikonski nastavki, 

• napajalni kabel USB. 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz. 

• Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih  

• deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW). 

• Bluetooth 5.0. 

• Doseg: 10 m. 

• Mikrofon: da. 

• Vodoodbojnost: IPX5. 

• Čas pogovora: 4-5 ur. 

• Čas poslušanja glasbe: 4-5 ur. 

• Čas polnjenja: 1-2 uri. 

• Moč polnjenja: 5 V 1.5 A. 

• Baterija slušalk: 60 mAh. 

• Material: ABS plastika, silikon. 

Prednosti 

• Povezava z dvema telefonoma, 

• samodejno se povežejo z mobilno napravo, 

• LED prikazovalnik na polnilni postaji, 

• multifunkcijska tipka na slušalki, 

• ergonomsko oblikovane, 

• majhna polnilna postaja, 

• polnilna postaja služi kot stojalo za telefon, 

• potovalna baterija. 

Uporaba slušalk 

1. Iz polnilne postaje vzemite slušalki. Ti se bosta samodejno prižgali in povezali med seboj. To 
boste lahko videli tudi po 2-3 sekundnem izmeničnem utripanju modre in rdeče lučke na 
slušalkah in zvočnem opozorilu. 

2. Izberite primerno velikost silikonskega nastavka. Predlagamo, da silikonski nastavek 
preizkusite v ušesu.  

3. Slušalke povežite z Bluetooth napravo tako, da na mobilnem telefonu vključite vidnost 
Bluetooth povezave in v seznamu možnih naprav izberete »F9«. V desni slušalki boste ob 
uspešni povezavi zaslišali zvočno opozorilo. 



4. Slušalke izključite tako, da 3-5 sekund držite gumb na slušalki, ali jih položite v polnilno 
postajo.  

 

Upravljanje slušalk 

Med klicem 

Dohodni klic.  

Pritisnite gumb na desni slušalki, da sprejmete 

dohodni klic. 

Zavrnjen klic.  

3 sekunde držite gumb desne slušalke, da klic 

zavrnete. 

Glasba  

Pavziraj/Predvajaj 

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete 

(angl. pavza) s pritiskom na gumb. Ko boste 

na gumb ponovno pritisnili, se bo predvajanje 

glasbe nadaljevalo. 

 

Nastavljanje glasnosti 

3 x pritisnite gumb na desni slušalki, boste 

glasnost zvišali.  

3x pritisnite na gumb leve slušalke pa boste 

glasnost znižali. 

Prejšnja pesem 

Za predvajanje prejšnje pesmi 2x pritisnite 

gumb na levi slušalki. 

Naslednja pesem 

Za predvajanje naslednje pesmi 2x pritisnite 

gumb na desni slušalki. 

 

Uporaba glasovnega asistenta 

Dve sekundi držite gumb na levi ali desni slušalki, da aktivirate funkcijo Siri. 

 

Samodejna ponovna povezava 

Slušalke se bodo samodejno ponovno povezale z mobilnim telefonom, s katerim so bile povezane 

nazadnje. Ko boste slušalki povezali z dvema napravama, se ti naslednjič ne bosta samodejno povezali. 

 

Opozorila 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

• Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.  

• Hranite jih v suhem in zračnem prostoru. 

• Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med njimi 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. 

• Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke. 



• Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.  

• Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk. 

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo 

poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na 

info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma 

prevzema. 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

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).  

Bodi 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. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 


