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Slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje in 
vstopite v način za seznanjanje leve in 
desne slušalke. Ko sta slušalki seznanjeni, 
LED lučka ene slušalke utripa izmenično 
rdeče in modro, druga pa neprekinjeno sveti.

Bluetooth povezovanje
z napravo

Ko slušalke uporabljate prvič, jih vzemite iz 
ohišja za polnjenje. Po seznanitvi leve in 
desne slušalke se bodo slušalke povezale z 
napravo. LED lučka utripa rdeče in modro. 
Slušalke se izklopijo, če po treh minutah 
povezava ni uspešna.

* Slušalke se bodo samodejno povezale z že seznanjeno napravo.

- Pritisnite in držite gumb za 2 sekundi, da začnete z združevanjem, ko so slušalke izklopljene. 
Če so slušalke že seznanjene z napravo, se bodo avtomatsko povezale.
- Pritisnite in držite gumb za 2 sekundi, ko so slušalke vklopljene in ni v teku telefonski klic. Slušalke 
bodo preskočile seznanjeno napravo in se povezale z novo.

Zgornje funkcije so na voljo v individualnem načinu pa tudi ko sta povezani obe slušalki.

Vklop/izklop

Zgornje funkcije so na voljo v individualnem načinu pa tudi ko sta povezani obe slušalki.

Seznanjanje slušalk

Vklop: Slušalke se samodejno
vklopijo, ko jih vzamete iz 
ohišja za polnjenje.

Slušalke se ne vklopijo samodejno, 
ko jih vzamete iz ohišja za polnjenje, 
če je na ohišju baterija prazna. 
Pritisnite in zadržite gumba na 
slušalkah za 2 sekundi za vklop. 
Modra lučka zasveti za 1 sekundo.

Izklop: Slušalke se samodejno 
izklopijo, ko jih položite v ohišje 
za polnjenje.

Slušalke se ne izklopijo samodejno, ko jih 
položite v ohišje za polnjenje, če je na 
ohišju baterija prazna. Pritisnite in zadržite 
gumb na slušalki za 4 sekunde za izklop. 
Rdeča lučka zasveti za 1 sekundo.
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2. Polnjenje slušalk v ohišju

Da se slušalke 
popolnoma napolnijo, 
traja približno 85 min. 
Ko rdeča lučka ugasne, 
je polnjenje končano.

Obvestila o stanju baterije

Glasovno obvestilo o stanju 
baterije: ob vklopu pritisnite oba 
gumba za 2 sekundi.

LED lučka za prazno baterijo: 
ko ostane 25-30 minut 
uporabe, LED lučka utripa 
rdeče dvakrat na sekundo. 
Lučka utripa 10 sekund.

Ko so slušalke v ohišju za polnjenje in LED 
lučka utripne 10-krat, pomeni, da je baterija 

ohišja prazna in jo je treba napolniti.

Rdeča lučka pomeni,
da se ohišje polni.

Da se ohišje popolnoma 
napolni, traja približno 85 

min. Ko rdeča lučka ugasne, 
je polnjenje končano.

1. Polnjenje ohišja z Mikro USB kablomPolnjenje

Slušalke postavite v 
ustrezno režo, da se z 
magnetom pritrdijo na 
ohišje. Rdeča lučka 
pomeni, da se slušalke 
polnijo.

LED lučka za stanje baterije ohišja: 
ko je baterija ohišja prazna, LED 
lučka enkrat na sekundo utripa 

rdeče 10 krat zaporedoma.
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Za telefonske klice in predvajanje glasbe prilagodite glasnost v seznanjeni napravi. 
Zgornje funkcije se lahko razlikujejo od naprave do naprave.
Zgornje funkcije so na voljo v individualnem načinu pa tudi ko sta povezani obe slušalki.

Dodatne funkcije
Če leve in desne slušalke ni mogoče pravilno seznaniti, na ohišju za polnjenje pritisnite in zadržite gumb za 5 
sekund, dokler rdeča lučka ne ugasne, nato pa slušalki istočasno vzemite iz ohišja in se bosta samodejno 
seznanili. Prekinjanje povezave med slušalkami in napravo: Oba gumba zadržite 8 sekund in zaženite 
samodejni način iskanja. Izven dosega brezžične povezave: Slušalke bodo 5 poskušajo vzpostaviti povezavo. 
Če se v tem času ne povežejo z nobeno napravo, se samodejno izklopijo.

Informacije o garanciji

Prodajalec vam nudi garancijo za čas 1 (enega) leta ali 2 (dveh) let (v primeru, da kupec dokupi dodatno 
eno leto ob naročilu izdelka), ki začne veljati z dnem prodaje končnemu kupcu. Garancija velja samo za 
materialne napake ali napake v izdelavi. Garancija velja samo na pooblaščenem servisu (Imedia GSM 
d.o.o., Prvomajska ulica 39, Nova Gorica). Ko uveljavljate garancijo, kontaktirajte info@mishop.si, 
napišite napako in posredujte sliko garancijskega lista ter ime in priimek kupca.

Garancija ne velja za:
- za normalno obrabo
- napačno uporabo izdelka, npr.: preobremenitev izdelka, uporaba neodobrenih dodatkov...
- uporaba in škode nastale iz zunanjena vpliva
- škoda povrzočena zaradi neuporabe navodil, npr. povezava z neprimernim polnilcem, ali nepravilna 
namestitev delov
- popolnoma razstavljeno napravo

Osnovne funkcije

Sprejmi klic: Pritisnite 
Zavrni klic: Pritisnite in zadržite 

Vključi glasovni nadzor mobilnega telefona: 
Dvakrat pritisnite, ko je Bluetooth vklopljen 
in se glasba ne predvaja

Predvajanje/pavza: Pritisnite

Naslednji: Med predvajanjem 
dvakrat pritisnite

Prejšnji: Med predvajanjem 
3-krat pritisnite
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Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka

Vemo, da boste uživali v novih 1MORE slušalkah vsaj toliko, kot mi. V podjetju 1MORE cenimo vaše 
zadovoljstvo. Če želite več podrobnosti o tem izdelku ali katerem koli drugem našem izdelku, nas obiščite na 
spletu s skeniranjem QR kode. Obiščite nas na www.1more.com in se prijavite.

Priporočila
1. Pazljivo preberite navodila za uporabo in jih hranite za nadaljnjo uporabo.
2. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo.
3. Če slušalk ne uporabljate več kot 3 mesece, priporočamo, da jih napolnite. To bo izboljšalo zmogljivost

baterije.
4. Uporabljajte samo polnilnike, odobrene s strani FCC (Federal Communications Commission).

5. V suhem okolju vam lahko statična elektrika omrtviči uho. To ni povezano s kakovostjo izdelka.

Varnostne informacije
1. Slušalk nikoli ne razstavljajte. Sestavnih delov v notranjosti slušalk uporabnik ne more servisirati sam.
2. Slušalk ne izpostavljajte temperaturam pod 0°C ali nad 45°C.

3. Ne uporabljajte slušalk med nevihto. To bi lahko preprečilo pravilno delovanje slušalk in tudi povečalo
možnost električnega šoka.

4. Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte olja ali hlapljivih tekočin.

5. Ne poslušajte glasbe pri visoki glasnosti dalj časa.

6. Slušalk ne uporabljajte med upravljanjem motornega vozila. Slušalk ne uporabljajte v okoliščinah, v
katerih bi bilo nevarno, da se ne zavedate hrupa okoli sebe.

7. Za otroke, mlajše od 6 let, je potreben nadzor odraslih.
8. Če se po nošenju slušalk počutite neprijetno, se za nasvet obrnite na otorinolaringologa in se prepričajte,

ali so slušalke, ki se nosijo v ušesu, primerne za vas.

Pogosta vprašanja
1. Slušalke se ne vklopijo.

Preverite, ali je baterija dovolj napolnjena. V nasprotnem primeru slušalke polnite vsaj 30 minut.

2. Slušalke se ne povežejo z mojo napravo ali pa povezovanje traja dolgo časa.
1) Preverite, ali so vaše slušalke v načinu združevanja (izmenično utripata rdeča in modra lučka).
2) Prepričajte se, da vaše slušalke niso povezane z drugimi napravami in da vaša naprava ni

povezana z drugimi Bluetooth napravami.
3) Če se slušalke ne povežejo, štirikrat istočasno pritisnite gumba L in R, da znova zaženete način združevanja.

3. Moja Android naprava se uspešno poveže s slušalkami, vendar slušalke ne predvajajo glasbe.
Po uspešni seznanitvi v meniju Bluetooth vaše naprave tapnite ikono desno od imena vaše naprave in se
prepričajte, da je možnost "Media Audio" vklopljena.

4. Moja Android naprava se uspešno poveže s slušalkami, vendar med telefonskimi klici ni
zvoka iz slušalk.
Po uspešni seznanitvi v meniju Bluetooth vaše naprave tapnite ikono desno od imena vaše naprave in
se prepričajte, da je možnost "Phone Audio" vklopljena.

5. Bluetooth povezava ni stabilna, kar povzroča prekinitve.
1) Poskusite skrajšati razdaljo med slušalkami in napravo. Izogibajte se trdnim oviram med napravama.
2) Izogibajte se močnim virom motenj, kot sta Wi-Fi in GPRS.
3) Prepričajte se, da Bluetooth antena vaše naprave ni blokirana.

6. Nekatere funkcije aplikacij za predvajanje glasbe/video vsebin se ne ujemajo s funkcijami v priročniku.
Vaš operacijski sistem in aplikacije za predvajanje glasbe/video vsebin imajo lahko različne nastavitve za
funkcije vgrajenega daljinskega upravljalnika. Priporočamo, da uporabite privzete glasbene/video
predvajalnike na vaši napravi.
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Informacije o odlaganju in recikliranju
Električne in elektronske opreme, delov in baterij, označenih s tem simbolom, ne smete 
odlagati z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jih morate zbirati in odlagati ločeno, 
da zaščitite okolje.

Varnostni ukrepi
Ne izpostavljajte baterij ali baterijskih vložkov prekomerni vročini, kot so sončni žarki, ogenj in podobno. 

Izjava o skladnosti

Podjetje Tiinlab Acoustic Technology Limited izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/
EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi

FCC
Ta naprava ustreza FCC omejitvam izpostavljenosti sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje.Ta 
naprava je v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne 
sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršno koli motnjo, vključno z motnjo, ki lahko 
povzroči neželeno delovanje.

Opozorilo:
Spremembe ali predelave, ki jih podjetje ni izrecno odobrilo, lahko izničijo vaša pooblastila za uporabo te 
naprave skladno s pravilnikom FCC.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B, kot
je določeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred 
škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroča motnje v 
radijski komunikaciji. Kljub temu ni izključeno, da se motnje ne pojavijo pri določeni namestitvi.
Če ta oprema škodljivo vpliva na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom 
opreme, naj uporabnik poskusi preprečiti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:
- Obrnite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Povežite opremo z vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio/TV.MiSho
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