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1. Splošne funkcije 

Vklop Za dlje časa pritisnite »Premor/predvajaj«, da izmenično 
zasvetita modra in rdeča LED lučka. 

Seznanjanje Ko je zvočnik vključen, vstopi v samodejni status; če je bil 
zvočnik že kdaj povezan z napravo, se bo samodejno 
povezal s prejšnjo napravo, sicer bo vstopil v način 
seznanjanja. 

Izklop Ko je naprava vključena, za dlje časa pritisnite 
»Premor/predvajaj«, da rdeča LED lučka enkrat utripne, 
zvočnik pa se bo izklopil. 

Samodejni 
izklop 

Ko je izdelek v načinu seznanjanja, se bo samodejno 
zaustavil, če ga ne priključite na napravo v roku 5 minut. 

Polnjenje Vstavite polnilnik v vhod naprave. (rdeča LED lučka sveti). 
Odgovori na 
klic 

Na kratko pritisnite gumb »Premor/predvajaj« pri 
dohodnem klicu. 

Končaj klic Znova na kratko pritisnite gumb »Premor/predvajaj« za 
končanje klica. 

Drugi klic Če prejmete drugi klic, na kratko pritisnite gumb 
»Premor/predvajaj«, da odgovorite nanj, gumb 
»Premor/predvajaj« pritisnite za dlje časa, da klic 
zavrnete; nato pa za dlje časa pritisnite gumb 
»Premor/predvajaj«, da preklopite med obema klicema; 
na kratko pritisnite gumb »Premor/predvajaj« za končanje 
trenutnega klica.  

Zavrni klic Znova za dlje časa pritisnite gumb »Premor/predvajaj« za 
zavrnitev klica. 

Zvišanje 

glasnosti 
Na kratko pritisnite gumb » « za zvišanje glasnosti. 
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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/za

ustavi 
Kadar je izdelek priključen, na kratko pritisnite gumb 

»Premor/predvajaj« za predvajanje/začasno ustavitev 

skladbe. 
Ponastavitev 

na 

tovarniške 

vrednosti 

Z dolgim pritiskom na » « + » « v načinu 

seznanjanja boste ponastavili in počistili seznam 

seznanjenih naprav. 

2. Seznanjanje s telefonom ali razvedrilno napravo: 
• Vklopite telefon in zagotovite, da je njegova funkcija Bluetooth aktivirana. 
• Vklopite zvočnik s funkcijo Bluetooth in odprite način seznanjanja. 
• Poiščite 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. 
• Vaš telefon bo potrdil seznanjanje, nato pa pritisnite Da/V redu. 
• Nazadnje na svojem telefonu izberite »poveži z napravo«.  

3. Linijski vhod 
SP-920BT/SP-925BT uporablja 3,5-mm zvočni linijski vtič za polnjenje, kadar je 

baterija skoraj izpraznjena. Za polnjenje ga preprosto priključite v 

prenosni/stacionarni računalnik. Funkcija Bluetooth bo v načinu 

pripravljenosti, ko je linijski vtič priključen v vhod USB in preklopi nazaj v 

funkcijo Bluetooth, ko vtič odstranite.s 


