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Bluetooth slušalka 
Artikel: CNR-BTH1  NAVODILA ZA UPORABO v1.0 

 

 

 

 

 

 
Polnjenje baterije 

* Baterijo morate polno napolniti pred prvo uporabo. 

a. Povežite kabel napajalnega adapterja s priključkom za polnjenje na spodnji 

strani nosilca za polnjenje. 

b. Vključite napajalni kabel v stensko električno vtičnico. 

Funkcijski gumb LED Indikator 

Nosilec za polnjenje / Nosilec 

Trak za nošenje okrog vratu 

Priključek za polnjenje 
Mikrofon 
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c. LED indikator zasveti rdeče in se ugasne, ko je baterija polna. 

d. Po polnjenju izključite napajalni adapter iz nosilca za polnjenje in iz stenske 

vtičnice. 

� Vklop in izklop slušalke 

a. Vklop: Pritisnite in držite Funkcijski gumb 3 sekunde oz. dokler LED indikator 

ne zasveti 4 krat. 

b. Izklop: Ko je slušalka vključena ali v stanju mirovanja, pritisnite in držite 

funkcijski gumb 6 sekund oz dokler indikator ne zasveti 4 krat. 

� Združevanje s telefonom 

a. Vključite slušalko, tako je pripravljena na združevanje. 

b. Na telefonu nastavite iskanje Bluetooth naprave. 

c. Ko telefon najde slušalko, to potrdite z izbiro številke modela slušalke iz 

seznama naprav. 

d. Vnesite geslo “0000”, ko to telefon zahteva. 

e. Ponovite korake od (b.) do (d.), če združevanje ni bilo uspešno. Združevanje 
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z istim telefonom je potrebno le pred prvo uporabo. 

f. LED Indikator počasi utripa v modri barvi, če je bil proces združevanja 

uspešno opravljen. Nakazuje, da je slušalka v stanju pripravljenosti ter 

pripravljena za uporabo. 

� Prevzem dohodnega klica: Pritisnite Odgovor / Klic gumb na vašem 

telefonu ali kratko pritisnite funkcijsko tipko na slušalki, indikator utripa v 

modri barvi med klicem. 

� Zaključek klica: Pritisnite End tipko na telefonu ali funkcijsko tipko na 

slušalki, indikator enkrat zasveti rdeče. 

� Zavrnitev klica: Pritisnite tipko za zaključek klica na telefonu in pritisnite 

in držite funkcijsko tipko dokler telefon ne neha zvoniti. 

� Klicanje: Vnesite željeno številko, ki jo želite klicati in nato pritisnite gumb 

za klic na telefonu, pogovor se avtomatično prenese na slušalko. 

� Nastavitev jakosti zvoka: a. Pritisnite tipko za povečanje jakosti na 

telefonu za povečanje jakosti zvoka. b. Pritisnite tipko za zmanjšanje 
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jakosti na vašem telefonu za zmanjšanje jakosti zvoka- 

� Ponovitev klica na zadnjo klicano številko: Kratko pritisnite dvakrat 

funkcijsko tipko (2 kratka pritiska), ko je slušalka v stanju pripravljenosti. 

� Aktivacija glasovnega klicanja 

a. Telefon, na katerega kličete, mora podpirati to funkcijo. Pritisnite in držite 

funkcijsko tipko 3 sekunde v stanju pripravljenosti. 

b. Slušalka zahteva številko, ki jo želite klicati. Sledite navodilom za glasovno 

klicanje. Posnemite glasovne zaznamke za boljše in točne rezultate. 

� Uporaba priloženih dodatkov 

a. Uporabljajte različne dodatke vključno z nosilcem za polnjenje in trakom za 

nošenje okrog vratu za bolj enostavno uporabo. 

b. Obrnite nosilec slušalke na namestitev na uho tako, kot vam ustreza. 


