
Brezžične Bluetooth slušalke A+++ i9S 
siluxi9s: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih Bluetooth slušalk A+++ i9S! 

V paketu boste prejeli 

• Brezžične Bluetooth slušalke A+++ i9S, 

• polnilno postajo, 

• 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 + EDR, 

• Polnilna moč: 30 MW. 

• Doseg: 10-15 m. 

• Delovna napetost: 3,0 V - 4,2 V. 

• Občutljivost mikrofona: -42 dB. 

• A2DP / AVRCP. 

• Čas pogovora: 2-3 ure. 

• Čas poslušanja glasbe: 2-3 ure. 

• Čas pripravljenosti: do 120 ur. 

• Material: ABS plastika. 

Prednosti 

• Učinkovita funkcija zmanjševanja šuma okolice, 

• delujejo tako na Android kot iOS operacijskih sistemih, 

• priročna polnilna postaja, 

• ergonomska oblika omogoča najvišjo stopnjo udobja, 

• kakovosten zvok zagotavlja popolno sprostitev ob vaši najljubši glasbi, 

• možnost prostoročnega telefoniranja, 

• stabilna povezava z mobilnimi napravami, 

• enostavno upravljanje z dotikom slušalke, 

• zapomnijo si zadnjo povezavo z mobilno napravo in se z njo samodejno povežejo, 

• izjemno vzdržljiva baterija. 

 

Uporaba slušalk 

1. Dolgo pritisnite na multifunkcijski gumb na slušalki, dokler na obeh slušalkah ne bosta začeli 

izmenično svetiti rdeča in modra lučka.  

2. Spustite gumb.  

3. slušalki se bosta zedaj samodejno povezali z mobilnim telefonom. 

4. Na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth in izberite napravo "i9s-tws"  



5. Modra lučka na vsaki slušalki bo začela počasi utripati. 

 

Ponovna povezava z že seznanjeno mobilno napravo 

Slušalke imajo spominsko funkcijo in si bodo zapomnile zadnjo mobilno napravo, s katero so bile 

povezane. Samodejno se bodo povezale, ko bo to mogoče. 

Opozorilo: Slušalki, ki ste jih prejeli, sta med seboj že povezani. Med transportom pa lahko pride do 

napake v povezavi med njima. Če se to zgodi, sledite navodilom spodaj.  

 

Medsebojno povezovanje slušalk  

1. Na obeh slušalkah hkrati dolgo pritisnite multifunkcijski gumb, dokler ne bosta izmenično 

svetili modra in rdeča lučka.  

2. Dvakrat hitro pritisnite na gumb vsake od slušalk. 

3. Ko bosta slušalki med seboj povezani, bosta na glavni slušalki izmenično svetili modra in 

rdeča lučka.  

4. Na drugi pa bo modra počasi svetila vsakih 5 sekund.  

 

Polnjenje baterije  

Na polnilni postaji sta dve lučki:  

Lučka ob vhodu polnilnega kabla označuje polnjenje polnilne enote:  

• Rdeča lučka: polnilna enota se polni.  

• Modra lučka: polnijo se slušalke.  

• Nobena lučka ne sveti: polnjenje končano.  

Modra lučka v polnilni postaji označuje polnjenje baterij slušalk. 

 

Prostoročno telefoniranje  

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na multifunkcijski gumb. Prav tako klic tudi zaključite. Zadnjo 

klicano številko pokličete tako, da dvakrat pritisnete na multifunkcijski gumb.  

Ne želite sprejeti prihajajočega klica? 3 sekunde držite gumb in tako zavrnete klic. 

 

Poslušanje glasbe  

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (angl. pavza) s pritiskom na multifunkcijski gumb. Ko 

boste na gumb ponovno pritisnili, se bo predvajanje glasbe nadaljevalo. 

 

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. 

 


