
Bluetooth headset K1 – Návod na použitie 

Základná funkcia 

01 / Zapnutie / vypnutie 

1. Keď sa slúchadlá nachádzajú v nabíjacom puzdre, vyberte z nabíjacieho boxu ľavé a pravé slúchadlo, pričom sa headset 
automaticky zapne, aby vstúpil do režimu párovania. 

2. Ak headset nie je v nabíjacom boxe a je vypnutý, stlačte dotykovú klávesu na 3,5 sekundy, aby sa headset zapol, začne svietiť 

modré svetlo a vstúpi do režimu párovania, v prípade podržania po dobu 5s dôjde k vypnutiu headsetu. . 

02 / Párovanie Bluetooth TWS 

1. Vyberte obe slúchadlá súčasne, slúchadlo sa predvolene nastaví na režim TWS a automaticky sa vykoná 
synchrónne prepojenie TWS.

2. Zapnite funkciu Bluetooth, vyhľadajte Bluetooth model headsetu, spárujte s headsetom. V prípade, že 

kontrolka prestane svietiť, párovanie bolo úspešné. 03 / Mono režim (vyberte ľubovoľné slúchadlo na použitie 

mono režimu) 

1. Vyberte ľubovoľné slúchadlo a použite ho ako mono slúchadlo. Po vybratí sa headset automaticky prepne do režimu 
párovania Bluetooth, bliká striedavo červená a modrá 

2. Zapnite funkciu Bluetooth, vyhľadajte headset, spárujte sa s headsetom.  V prípade, že kontrolka zhasne, párovanie 

Bluetooth bolo úspešné. 

04 / prehrávanie hudby 

1. Ďalšia skladba: 3x stlačte tlačidlo ľavého slúchadla, predchádzajúca skladba: 3x stlačte tlačidlo pravého slúchadla. 

2. Prehrať / pozastaviť: kliknutím na ľavé / pravé ucho prehráte/ pozastavíte hudbu 

3. Zvýšenie hlasitosti: dvojitým kliknutím na ľavé slúchadlo zvýšite hlasitosť, zníženie hlasitosti: dvojitým kliknutím na pravé 
slúchadlo hlasitosť znížite 

4. Mono režim, pridanie hlasitosti: dvakrát kliknite na slúchadlo; ďalšia skladba: trikrát kliknite na slúchadlo (Poznámka: v 

režime mono nie je možné znížiť hlasitosť ani sa vrátiť na predchádzajúcu skladbu, ostatné funkcie fungujú rovnako ako pri 

stereo režime ) 

05 / nabíjanie nabíjacej skrinky 

1. Pri nabíjaní: svieti červené svetlo. Plné nabitie: modré svetlo svieti po dobu 10 sekúnd 

06 / Prijatie hovoru 

1. Hlavné (R) / vedľajšie (L) ucho: pre prijatie hovoru kliknite pravé slúchadlo  (R) , pre ukončenie hovoru stlačte ľavé slúchadlo (L). 

Stlačením a podržaním po dobu 1,5 sekundy hovor odmietnete. 

07 / Jedno kliknutie Siri 

1. Dlhým stlačením ľavého / pravého slúchadla po dobu 1,5 sekundy prebudíte funkciu Siri 

08 / Poznámka 

1. Postupujte podľa pokynov v tejto príručke. 

2. Výrobok používajte a skladujte pri normálnej teplote.

3. Nepoužívajte produkt pri vysokej hlasitosti, alebo dlhšiu dobu, aby nedošlo k 
poškodeniu sluchu používateľa.

4. V prípade akéhokoľvek poškodenia bezodkladne kontaktujte predajcu. 

Neodborná oprava vedie k strate záruky. HLAVNÉ FUNKCIE 

1. Siri jediným kliknutím 

2. Stereo TWS 

3. Použitie mono režimu 

4. Odpoveď jedným 
dotykom 

5. Hlasové povely 

6. Zobrazenie stavu batérie 

Parametre: 

Verzia Bluetooth: B5.0 

Minimálny prúd: 7,1 mA 

Prebytočná energia: 9,5 

mA - 11,3 mA 

Pohotovostný režim: 0,58 

mA 

Nízke napätie 3,0 V

Dosah pripojenia: 10M 

Nabíjacie napätie: DC5V Spotreba 

energie pri hovoroch: 11,1 mA   

Vypnutie: 1,9uA 

Nízke napájacie napätie:3,2 V. 




