
True Wireless Stereo Earbuds
Vodnik za hiter začetek

Brezžične ušesne slušalke Bluetooth
Etui za polnjenje
Ušesni vstavki
Kabel za polnjenje Type-C
Uporabniški priročnik
Gaza z alkoholom

1 par
1
2 para (veliki, mali) 
1     
1
2

Ime izdelka: Ušesne slušalke True Wireless Stereo Earbuds
Model izdelka: CE79 
Neto teža: 47,1 g 
Glavni material: ABS + PC 
Zmogljivost baterije ušesnih slušalk: 55 mAh (značilna) 
Zmogljivost baterije etuija za polnjenje: 500 mAh (značilna)
Frekvenca delovanja: 2402–2480 MHz
Največja izhodna moč: < 10 dBm (za BT); < 10 dBm (za BLE)

Osnovni tehnični podatki

Seznam za pakiranje

Varnostne informacije

Naprave ne uporabljajte v prašnih, vlažnih ali umazanih okoljih ali v bližini 
magnetnih polj, da preprečite poškodbe notranjih vezij.
Pri poslušanju glasbe ali telefoniranju z ušesnimi slušalkami prilagodite 
glasnost na ustrezno raven. Čezmerno izpostavljanje glasnemu zvoku lahko 
povzroči trajne poškodbe sluha. 
Naprave ne uporabljajte med vožnjo.
Naprave ne zavijajte ali zatesnite in je ne pokrivajte z brisačo ali podobnimi 
predmeti. Naprave ne uporabljajte, ko je v zaprtem okolju, kot je škatla ali etui.
Naprave ne izpostavljajte ognju ali virom toplote, kot so električni grelniki, 
mikrovalovne in druge pečice, štedilniki, grelniki vode in sveče. 
Naprave ne sušite z zunanjo grelno napravo, kot je mikrovalovna pečica ali 
sušilnik za lase. 
Napravo očistite s čisto, mehko in suho krpo. Napravo pred čiščenjem izklopite.
Napravo uporabljajte pri temperaturah med –10 in +45 °C ter jo skupaj 
z dodatki shranjujte pri temperaturah med –40 in +70 °C. Izjemna vročina ali 
mraz lahko poškodujeta napravo. 
Napravo in njene dodatke hranite v hladnem in dobro prezračevanem 
prostoru stran od neposredne sončne svetlobe.
Napravo in njene dodatke, ki bi lahko vsebovali majhne delce, hranite zunaj 
dosega otrok, da preprečite zadušitev ali poškodbe delov.
Naprave in njenih dodatkov ne razstavljajte ali spreminjajte. Nepooblaščeno 
razstavljanje in spreminjanje lahko razveljavi tovarniško garancijo. Če pride do 
okvare naprave, se obrnite na center za storitve za stranke.  
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Naprave in njenih dodatkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Pri 
odlaganju naprave in njenih dodatkov med odpadke upoštevajte lokalno 
zakonodajo in predpise ter podprite prizadevanja glede recikliranja.
Ne hodite po nobenem od kablov in ga ne vlecite ali zvijajte. Kabel se lahko 
sicer poškoduje in povzroči okvaro naprave. 
Za čiščenje naprave in njenih kovinskih dodatkov ne uporabljajte močnih 
kemikalij, močnih čistilnih sredstev ali močnih detergentov. Napravo in njene 
dodatke očistite s čisto, mehko in suho krpo.   
   

Videz

1. Ko ušesne slušalke uporabljate prvič, jih vstavite v polnilni 
    etui in ga za 10 sekund zaprite, da jih aktivirate.
2. Izogibajte se pogostemu odpiranju in zapiranju etuija za 
    polnjenje med vsakodnevno uporabo.
3. Preden ušesne slušalke med vsakodnevno uporabo 
    vzamete iz etuija, omogočite Bluetooth.
4. Kovinske polnilne stike ušesnih slušalk obrišite s priloženo 
    alkoholno gazo, da preprečite težave s polnjenjem in 
    zvokom.

Lučka etuija za polnjenje

Ušesna slušalka

Na ušesnih slušalkah so vnaprej 
nameščeni vstavki srednje (M) velikosti. 
Priložena sta tudi para majhnih (S) in 
velikih (L) vstavkov. Izberite par, pri 
katerem je nošnja udobna.

Ušesni vstavek
Lučka stanja ušesne 
slušalke

Sekundarni mikrofon

Območje za upravljanje 
z dotikom

Pokrov etuija za 
polnjenje

Etui za polnjenje

Primarni mikrofon

Stična točka za polnjenje

Previdnostni ukrepi
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Etui za polnjenje s polnilnim kablom priključite na vir 
napajanja: 
1. Med polnjenjem etuija za polnjenje lučka sveti rdeče.
2. Ko je etui za polnjenje povsem napolnjen, lučka sveti 
    modro.
3. Ko izključite napajalni kabel, se lučka izklopi.

Polnjenje etuija za polnjenje

Ušesne slušalke vstavite v etui za polnjenje in ga 
zaprite. Ušesne slušalke se samodejno izklopijo in 
preklopijo v način polnjenja.

Izklop

[Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] s tem izjavlja, da je radijska oprema 
vrste [CE79] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem 
internetnem naslovu: http://www.cosonic.cc

Proizvajalec:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Naslov: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue,
Shipai Town, Dongguan City, Provinca Guangdong.
Spletno mesto: www.cosonic.cc
Izdelano na Kitajskem 

Ta vodnik preberite pred uporabo naprave in poskrbite, da ga ne boste izgubili.

1. Če ušesne slušalke uporabljate prvič, jih vstavite 
    v polnilni etui, ga zaprite in nato čez 10 sekund 
    spet odprite. Lučki na obeh ušesnih slušalkah 
    bosta utripali belo, kar pomeni, da sta ušesni 
    slušalki v načinu za seznanjanje.
2. Če ušesnih slušalk ne uporabljate prvič, odprite 
    polnilni etui, v katerem sta ušesni slušalki. Če se 
    ušesni slušalki po 10 sekundah ne povežeta 
    z napravo, bosta lučki na obeh utripali belo, kar 
    pomeni, da sta v načinu za seznanjanje.
3. Če je potem, ko ušesni slušalki vzpostavita 
    povezavo s telefonom, Bluetooth izklopljen, 
    bosta lučki na ušesnih slušalkah utripali belo, kar 
    pomeni, da sta v načinu za seznanjanje.

Preklop v način za seznanjanje
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Tovarniška ponastavitev

Seznanjanje

Wireless Earbuds

V telefonu omogočite Bluetooth, na seznamu 
razpoložljivih naprav poiščite možnost »Wireless 
Earbuds« in se je dotaknite, da vzpostavite 
povezavo. Ko lučki na obeh ušesnih slušalkah 
utripneta enkrat vsakih 5 sekund, je seznanjanje 
uspešno.

Ušesni slušalki vstavite v etui za polnjenje ter na 
obeh hkrati pritisnite območje za upravljanje 
z dotikom in ga pridržite vsaj 10 sekund, da 
obnovite tovarniške nastavitve ušesnih slušalk.

Trikrat se dotaknite leve ali desne ušesne slušalke, 
da aktivirate glasovnega pomočnika

Aktiviranje glasovnega pomočnika
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Lučke
Čakanje na seznanjanje

Ušesni 
slušalki

Etui za 
polnjenje

Povezano

Klicanje

Predvajanje glasbe

Odpiranje etuija 
za polnjenje

Obe lučki utripata belo

Obe lučki vsakih 5 sekund enkrat utripneta belo

Obe lučki vsakih 5 sekund dvakrat utripneta belo

Obe lučki se izklopita

Ko je raven baterije običajna, lučka sveti modro

Ko je baterija skoraj prazna, lučka sveti rdeče

Etui za polnjenje 
se polni

Med polnjenjem lučka sveti rdeče

Ko je napolnjen, lučka sveti modro

Dvakrat se dotaknite 
leve ali desne ušesne 
slušalke

Začasna zaustavitev
/predvajanje

Pritisnite desno ušesno 
slušalko in jo zadržite 
2 sekundi

Naslednja skladba

Pritisnite levo 
ušesno slušalko 
in jo zadržite 
2 sekundi

Prejšnja skladba 

Postopki za predvajanje glasbe

Postopki za klicanje

Dvakrat se dotaknite 
leve ali desne ušesne 
slušalke

Odgovarjanje na klic

Dvakrat se dotaknite 
leve ali desne ušesne 
slušalke

Prekinitev klica

Pritisnite levo ali 
desno ušesno 
slušalko in jo 
zadržite 2 sekundi

Zavrnitev 
dohodnega klica
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Vzdrževanje 
Poskrbite, da bodo naprava in njeni dodatki suhi. Naprave ne sušite z zunanjo 
grelno napravo, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
Naprave in njenih dodatkov ne izpostavljajte izjemno visokim ali nizkim 
temperaturam. Sicer se lahko pokvarijo, vnamejo ali eksplodirajo.
Napravo pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati, zaprite vse 
aplikacije in izključite vse priključene naprave.
Za čiščenje naprave ali njenih dodatkov ne uporabljajte močnih kemikalij, 
močnih čistilnih sredstev ali močnih detergentov. Napravo in njene dodatke 
očistite s čisto, mehko in suho krpo.
Magnetnih kartic (kot so bančne ali telefonske kartice) ne odlagajte v bližino 
naprave za dalj časa, saj lahko s tem poškodujete kartico.

special supply


