
 

Brezžične slušalke F9 – navodila za uporabo 

Prosimo, natančno preberite navodila, preden uporabite ta izdelek 

1. Pred prvo uporabo obvezno preverite, ali je vaša naprava kompatibilna z brezžičnimi 
slušalkami F9. 

2. Specifikacije: 
Brezžične slušalke podpirajo HIFI zvok. V kompletu sta dve slušalki (leva in desna), 
kateri sta obe povezani preko Bluetooth-a. Slušalki sta med seboj uparjeni, lahko pa 
se uporabljata tudi posamezno. 
Polnilna postaja se lahko uporablja tudi kot prenosna baterija za polnjenje mobilnih 
naprav. 

Bluetooth verzija 5.1 

Priporočena razdalja uporabe Do 10m 

Čas polnjenja 1-2 ure 

Čas pogovora/predvajanja 4-5ur/4-5ur 

Čas pripravljenosti 130ur 

Polnjenje polnilne postaje 2 uri 

Število polnjenj slušalk v polnilni postaji 40x 

Priporočena temperatura uporabe -10´C – 55´C ? 

Vhod/izhod 5V 1.5A/5V 200ma 

Standard vodoodpornosti IPX-7 

Material ABS + PVB 

3. Uporaba in navodila: 

 Odprite zgornji del polnilne postaje in vzemite slušalke. 

 Slušalke se bodo samodejno vklopile in uparile (ko utripata rdeča in modra 
lučka, 2-3 sekunde) 

 Če želite povezati z drugo napravo, odprite nastavitve Bluetooth, poiščite ime 
F9 in potrdite povezavo. 

 Za polnjenje slušalk se uporablja polnilna postaja. Ko so slušalke v polnilni 
postaji se samodejno izklopijo in polnjenje se prične. 

 Leva in desna slušalka se lahko uporabljata skupaj ali ločeno. Ena slušalka je 
lahko povezana z eno napravo in druga slušalka z drugo napravo. 

 Če slušalke niso povezane z napravo 5 min, se bodo samodejno izklopile. 

 Za polnjenje polnilne postaje se uporablja priložen kabel, katerega lahko 
vklopite v USB port računalnika/polnilca. 

 Ko se polnilna postaja polni, sveti rdeča luška, ko so polne ne sveti nobena 
lučka. 

4. Funkcije na dotik: 

 Dotik 3-5 sekund leve/desne slušalke: vklop/izklop. 

 Dva dotika leve slušalke – prejšnja glasba, dva dotika desne slušalke – 
naslednja glasba. 

 Trije dotiki leve slušalke – zmanjšanje glasnosti, trije dotiki desne slušalke – 
povečanje glasnosti. 

 Kratek dotik leve/desne slušalke: premor oz. začetek predvajanja. 

 Klicanje: en dotik desne slušalke za sprejem klica. Pritisnite 3 sekunde na 
desno slušalko, za zavrnitev klica. 
 



 

5. Opozorila: 

 Če so slušalke predhodno povezane z eno napravo se bodo naslednjič 
samodejno povezale. Če pa so slušalke povezane z dvema napravama, potem 
se ne bodo samodejno povezale. 

 Ne puščajte na vročini ali pod pritiskom. 

 Ne približujte WiFi napravam, router-jem ali drugim napravam z visoko 
frekvenco, da preprečite motnje v sprejemanju signala. 

 Slušalke uporabljajte v priporočeni Bluetooth razdalji; povezava je boljša, če ni 
ovir med povezanima napravama. 

6. Parjenje slušalk z napravo: 

 Če imate težave pri parjenju slušalk, jih je potrebno upariti med seboj, preden 
se povežete z napravo. Bluetooth v napravi mora biti izklopljen, saj se slušalke 
ne morejo hkrati povezati med seboj in z napravo. Sledite naslednjim 
korakom, da uspešno uparite levo in desno slušalko: 

 v Bluetooth nastavitvah naprave izbrišite povezavo s slušalkami F9; 

 pritisnite na obe slušalki hkrati in držite 10 sekund. 

 Vklopite levo slušalko. 

 Dvakrat kliknite na desno slušalko in počakajte 5 sekund; 

 slušalki sta med seboj uspešno uparjeni, ko na levi slušalki utripa 
modro rdeča lučka. 

7. Komplet vključuje: 
1x polnilna postaja 
1x komplet slušalk (leva in desna) 
1x USB polnilni kabel 
4x čepki 
1x QR kodo s katero dostopate do navodil za uporabo. 

 
 


