
Brezžične Bluetooth slušalke  
silux112: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu Brezžičnih Bluetooth slušalk! 

V paketu boste prejeli 

• Brezžične Bluetooth slušalke, 

• kabel USB za polnjenje, 

• 2 dodatna para silikonskih nastavkov za ušesa (S/L), 

• polnilno postajo. 

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). 

• Št. Modela: H01 

• Verzija Bluetooth: 5.0. 

• Zmogljivost baterije: 45 mAh (na slušalko). 

• Občutljivost mikrofona: 95 dB. 

• Čas predvajanja/klepeta: 4-5 h. 

• Čas polnjenja: 1-2 h. 

• Doseg: 10 m. 

• Baterija slušalk: 50 mA. 

• Stopnja vodoodpornosti: IPX7. 

• Kapacitete baterije: 2000 mAh. 

• Material: ABS+PC. 

Prednosti 

• Bluetooth 5.0, 

• kristalno čist zvok, 

• Hi-fi Stereo zvok, 

• tehnologija zmanjševanja šuma, 

• multifunkcijska tipka z upravljanjem na dotik, 

• LED prikazovalnik baterije na polnilni postaji, 

• ergonomska oblika, 

• super lahke, 

• elegantna zasnova, 

• polnilna postaja s katero lahko napolnite 

mobilno napravo, 

• primerne za vse aktivnosti. 

Uporaba slušalk 

Povezovanje z mobilnim telefonom 

1. Preden začnete s povezovanjem, postavite slušalke na polnilno postajo in jih polnite 30 minut. 

2. Potem ko odprete polnilno postajo in iz njih vzamete slušalke, se bodo vklopile samodejno in začele s 

povezovanjem. 

3. Vklopite Bluetooth na vašem mobilnem telefonu. Zatem na mobilnem telefonu poiščete »H01«. 

4. Slušalke se bodo samodejno izklopile 5 minut potem, ko bo prekinjena povezava z mobilnim telefonom. 

Samodejno povezovanje 

Slušalke si zapomnijo povezavo z zadnjo povezano napravo. Ko se vključijo, se bodo samodejno povezale s to 
napravo. 
 

Upravljanje z multifunkcijskim gumbom 

Pavza/Predvajaj glasbo 

Z enim pritiskom na večnamenski gumb leve ali desne slušalke boste ustavili ali začeli predvajanje glasbe. 
 



Prejšnja pesem 

2x pritisnite gumb na levi slušalki za predvajanje 
prejšnje pesmi. 

Naslednja pesem 

2x pritisnite gumb na desni slušalki za predvajanje 
naslednje pesmi. 

 

Upravljanje glasnost 

Pritisnite gumb na levi slušalki 3x za nižanje glasnosti za eno stopnjo oziroma 3x na desni slušalki za višanje 
glasnosti. 
 

Sprejmi klic 

Rahlo pritisnite večnamenski gumb za sprejetje 
dohodnega klica. Klic zaključite tako, da ponovno 
pritisnete večnamenski gumb slušalke. 

Zavrni klic 

Dohodni klic zavrnete tako, da med zvonjenjem 3 
sekunde držite večnamenski gumb. 

 

Aktiviraj glasovnega asistenta 

Držite večnamenski gumb za 1-2 sekundi za aktivacijo glasovnega asistenta na vašem mobilnem telefonu. 

Opomnik nizke baterije 

Slušalke vas z zvočnim opozorilom in utripajočo rdečo lučjo obvestijo, ko je nivo baterije nizek. Slušalke se bodo 
samodejno izklopile, ko bo baterija popolnoma prazna. 
 

Polnjenje 

Polnilno postajo povežite z virom napajanja. Med polnjenjem sveti rdeča lučka, na polnilni postaji pa je prikazan 

trenutni nivo baterije. 

1. Ko slušalke postavite na polnilno postajo se bodo začele polniti. Med polnjenjem sveti rdeča lučka. 

2. Ko bodo slušalke popolnoma napolnjene, bo rdeča lučka ugasnila. Nato bo za 10 sekund svetila modra 

lučka. 

Opozorila 

• 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. 

• 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


