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1. Splošne funkcije 

Vklop Pritisnite  gumb za vklop, da se lučka obarva 

modro; če je predhodno priključena naprava,se ta 

naprava samodejno poveže, drugače pa rdeča in 

modra lučka izmenično utripata, ko naprava začenja 

postopek seznanja. 
Vstop v način 

seznanjanja 
Če je izdelek že seznanjen, se bo ob vklopu 

samodejno povezal z napravo. Če še ni seznanjen, bo 

vstopil v način seznanjanja, rdeča in modra lučka 

bosta izmenično utripali, ko bo povezava 

vzpostavljena, pa bo modra LED lučka utripala 

dvakrat na 5 sekund. 
Seznanjanje V načinu seznanjanja uporabite mobilni telefon s 

funkcijo Bluetooth ali drugo glavno napravo 

Bluetooth za izvedbo seznanjanja.  
Izklop Ko je naprava vklopljena, pritisnite  gumb za 

vklop in ga zadržite 4 sekunde; rdeča LED lučka bo 

utripala 1 sekundo in nato ugasnila. 
Polnjenje Vstavite polnilnik v vhod naprave. (Rdeča LED lučka 

sveti.) 
Odgovori na 

klic 
Na kratko pritisnite  gumb za vklop pri dohodnem 

klicu. 

Končaj klic Znova na kratko pritisnite  gumb za vklop za 

končanje klica. 
Prenos klica 
med 
slušalkami in 
napravo 

Za eno sekundo pritisnite gumb za vklop za prenos 

glasu klicatelja med klicem med mobilnim telefonom 

in napravo. 

Zavrni klic 
Pritisnite gumb za vklop za 1~2 sekundi za zavrnitev 

dohodnega klica. 
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Zvišanje 

glasnosti 
Na kratko pritisnite gumb  za zvišanje glasnosti. 

Znižanje 

glasnosti 
Na kratko pritisnite gumb  za znižanje glasnosti. 

Naslednja Na kratko pritisnite gumb  za naslednjo skladbo. 
Prejšnja Na kratko pritisnite gumb  za prejšnjo skladbo. 
Predvajaj/zau

stavi 
Kadar je izdelek priključen, na kratko pritisnite  

gumb za vklop za predvajanje/začasno ustavitev 

skladbe. 
Pripravljenos

t 
V načinu seznanjanja, če na voljo ni nobene naprave 

za povezavo, preklopi v stanje pripravljenosti. 
Samodejni 

izklop 
V načinu pripravljenosti, če na voljo ni nobene 

naprave za povezavo, se bo po 2 minutah samodejno 

izklopila. 

2. Seznanjanje s telefonom ali razvedrilno napravo: 

 Vklopite telefon in zagotovite, da je njegova funkcija Bluetooth 

aktivirana. 

 Vklopite slušalke s funkcijo Bluetooth in odprite način seznanjanja.  

 Preiščite naprave Bluetooth na svojem telefonu, tako da sledite 

navodilom telefona. Za več informacij glejte navodila za uporabo 

telefona.  

 Po nekaj sekundah bo na telefonu prikazan seznam odkritih naprav. 

Izberite ustrezno napravo in sledite navodilom telefona, da izberete to 

seznanjanje. 

 Nato bo vaš telefon zahteval ključ ali kodo PIN, kamor vnesete 0000. 

 Vaš telefon bo potrdil seznanjanje, zato pritisnite Da/V redu. 

 Nazadnje na svojem telefonu izberite »poveži z napravo«.  

3. Linijski vhod 
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HS-940BT podpira 3,5-mm zvočni linijski vtič, kjer ni mogoče uporabljati 
brezžičnih naprav.  
 


