
Manuál 
Cowin KY02 

 
Specifikace 

Impedance  16 Ω 

Dosah až 10 metrů 

Kapacita 620 mAh, jednotlivá sluchátka 70 mAh 

Doba nabíjení Pouzdro 1,5 h, sluchátka 1 h 

Výdrž až 7 hodin 

Bluetooth 5.0 

 
Obsah balení 

● nabíjecí pouzdro 
● 3 velikosti nástavců 
● USB nabíjecí kabel 
● manuál 

 
Přehled 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapnutí sluchátek 
● Otevřete pouzdro, sluchátka se automaticky zapnou. LED indikátor modře bliká a automaticky začne párování. 
● Pokud jsou sluchátka vypnutá, přiložte prst na 5 vteřin na dotykový panel dokud nezačne LED indikátor modře 

blikat. 
 
Vypnutí sluchátek 

● Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete ho, sluchátka se automaticky vypnou. 
● Pokud jsou sluchátka zapnutá, přiložte prst na 5 vteřin na dotykový panel dokud nepřestane LED indikátor modře 

blikat. 
 
Párování (použití obou sluchátek) 

1. Otevřete pouzdro a vyndejte sluchátka. 
2. Sluchátka se automaticky zapnou a spárují mezi sebou. Na levém sluchátku přestane modře blikat LED indikátor a 

na pravém blikat začne.  
3. Na Vašem mobilním zařízení zapněte Bluetooth. 
4. V nastavení Bluetooth najděte “KY02” a připojte se. 
5. Pokud se propojení nezdaří, vložte sluchátka zpět do pouzdra a opakujte párování. 

 
 
 



Párování (použití jednoho sluchátka) 
1. Otevřete pouzdro a vyndejte sluchátko. 
2. Sluchátko se automaticky zapne a LED indikátor začne modře blikat. 
3. Na Vašem mobilním zařízení zapněte Bluetooth. 
4. V nastavení Bluetooth najděte “KY02” a připojte se. 
5. Pokud se propojení nezdaří, vložte sluchátka zpět do pouzdra a opakujte párování. 

 
Poznámka: pro smazání spárovaného zařízení stiskněte spínací tlačítko na 8 vteřin (uslyšíte dvě pípnutí). 
 
Nabíjení pouzdra a sluchátek 
. 

Nabíjení pouzdra Režim nabíjení Během nabíjení pouzdra blikají indikátory modře. Stisknutím spínacího 
tlačítka lze zjistit stav baterie. Jakmile je pouzdro plně nabité,všechny 4 
indikátory svítí. 

Nabíjení pouzdra spolu se sluchátky Režim vybíjení Během nabíjení sluchátek v pouzdru se postupně modře rozsvěcují 
jednotlivé LED indikátory. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, LED indikátory 
zhasnou. 

 
 
Ovládání hudby a hovorů 

● Přijetí a ukončení hovoru - jemně se dotkněte dotykového panelu jednoho ze sluchátek. 
● Odmítnutí hovoru - na 3 vteřiny přiložte prst na dotykový panel jednoho ze sluchátek. 
● Zapnutí a vypnutí hudby - dotkněte se dotykového panelu jednoho ze sluchátek. 
● Zvýšení a snížení hlasitosti - pro snížení hlasitosti se dvakrát dotkněte dotykového panelu na levém sluchátku a 

pro zvýšení hlasitosti použijte pravé sluchátko. 
● Předchozí písnička - na 2-3 vteřiny přiložte prst na dotykový panel levého sluchátka. 
● Další písnička - na 2-3 vteřiny přiložte prst na dotykový panel pravého sluchátka. 
● Hlasový asistent - pro aktivaci hlasového asistence třikrát klepněte na jedno ze sluchátek. 

 
 
Režimy LED indikátoru 

Připojování mobilního zařízení Indikátor blikne modře jednou za 7 vteřin 

Poslouchání hudby Indikátor blikne modře dvakrát v 7 vteřinách 

Zahajování hovoru Indikátor blikne modře dvakrát v 7 vteřinách 

Během hovoru Indikátor blikne modře jednou za 3 vteřiny. 

Odpojeno Indikátor nesvítí 

Nabíjení Indikátor svítí modře 

Plně nabito Indikátor nesvítí 

 
 
Péče o produkt 

● Nepoškozujte, neklepejte a netřeste s produktem. Hrozí mechanické poškození přístroje či zkrat. Udržujte přístroj v               
bezprašném a suchém prostředí. 

● Nevystavujte produkt vlhkosti, extrémnímu a dlouhému teplu, chladu a dalším nepříznivým podmínkám.  
● Čistěte produkt jemnou látkou nebo navlhčenou kůží. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla. 
● Produkt může být opravován pouze kvalifikovaným personálem. 


