
Traveler K11 Bluetooth headset KM0398 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Прочетете внимателно ръководството за употреба и инструкциите за безопасност,  запазете ги за 
бъдещи справки. Неспазване на указанията по-долу, може да доведе до риск от повреда на 
продукта и/или нараняване на потребителя! 

1. Използвайте само разрешени аксесоари. 
2. Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с 
оторизиран сервиз за проверка/ремонт. 
3. Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви абразиви 
или химически агенти за почистване на този продукт. 
4. Не изхвърляйте устройството или неговите принадлежности в огън.  
5. Пазете този продукт и неговите аксесоари от влага, влажност, вода и всякаква друга течност. 
Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка 
слънчева светлина и източници на топлина. Не съхранявайте и не използвайте в прашна среда. 
Избягвайте да го използвате в силни магнитни и силни статична среда.  
6. Не поставяйте магнитни носители за съхранение близо до устройството. Излъчването от 
устройството може да изтрие съхраняваната на тях информация. 
7. Този продукт не е играчка, не позволявайте на деца да играят с това устройство или неговите 
аксесоари.  
Забележка: устройството съдържа малки части, които могат да се представляват Опасност от 
задавяне! 
8. Докато използвате слушалките, ако силата на звука е прекалено висока, това може да 
причини увреждане на слуха. Моля, регулирайте силата на звука на плейъра на умерена 
ниво и балансиране на времето на използване. 
9. Прекратете използването на устройството, ако получите кожно дразнене или друг дискомфорт 
по време на употреба. 
10. НЕ носете слушалките, когато спите.  
11. Когато шофирате, се препоръчва да използвате Bluetooth слушалките, за вашата безопасност 
при шофиране. Опасно е директното използване на телефона при шофиране. 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
                                                                                                                   
1. micro USB порт (зареждане) 
2. Многофункционален бутон (MFB) 
3. LED индикатор  
4. Увеличаване на силата на звука/ Следваща песен 
5. Намаляване на звука/ Предишна песен 
6. Микрофон  
 
ОСНОВНА ОПЕРАЦИЯ 
Включване/изключване: Натиснете и задръжте MFB за 
около 1 секунда, за да включите слушалката ( гласова подкана и звуков сигнал; синия светодиод 
мига два пъти). 
След това слушалките автоматично ще влязат в режим на Bluetooth сдвояване. 
Натиснете и задръжте същия бутон за около 7 секунди, за да изключите слушалките (ще издаде 
гласова подкана; LED индикаторът изгасва). 
Рестарт на слушалките: Когато слушалките се зареждат, натиснете и задръжте 

MFB за около 6 секунди, докато червеният светодиод мига три пъти. Освободете 
бутона. Слушалките бяха успешно рестартирани. 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВИКВАНИЯТА 
Отговор на повикване: Когато има входящо повикване, ще чуете гласова подкана, 
и след това телефонният номер ще бъде прочетен (синият светодиод мига бързо). Натисни 
MFB, за да отговорите на повикването.  
Прекратяване на разговора: По време на разговор натиснете MFB. 
Отхвърляне на повикване: Когато има входящо повикване, ще чуете гласова подкана. Натиснете 
и задръжте MFB за около една секунда, за да отхвърлите повикването. 
Повторно набиране на последния номер: Натиснете и задръжте MFB, ще чуете гласова подкана 
и последният номер ще бъде набран. Натиснете MFB още веднъж, за да отмените последно 
повторно набиране на номер. 
Прехвърляне на разговора от слушалките към телефона: По време на разговор натиснете и 
задръжте MFB за 1 секунда, за да прехвърлите разговора към телефона. Натиснете и задръжте 
MFB за 1 секунда отново, за да го превключите обратно към слушалките.  
Гласово набиране (телефонът трябва да поддържа гласово набиране и трябва да е активен): 
Натиснете и задръжте бутон MFB за около 1 секунда, ще чуете гласова подкана. Сега можете да 
наберете гласово желания номер. 
Предупреждение за превишаване на обхвата: Ако излезете от работното разстояние или 
слушалките са изключени необичайно, лилавият светодиод ще мига три пъти на всеки 15 
секунди. Ако устройствата отново влязат в работното разстояние, те ще се сдвоят автоматично. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА 
Възпроизвеждане/Пауза на възпроизвеждане на музика: Натиснете MFB, за да пуснете музика. 
Увеличаване/намаляване на силата на звука: Натиснете бутона +, за да увеличите силата на 
звука; Натисни бутон - за намаляване на силата на звука. 
Следваща/предишна песен: Натиснете и задръжте бутона +, за да преминете към следващата 
песен; натиснете и задръжте бутона -, за да преминете към предишната песен 
 МНОГОТОЧКА ФУНКЦИЯ 
1. Сдвоете слушалките с устройство A и след това изключете функцията Bluetooth на устройство 
А. 
2. Натиснете и задръжте MFB за около 1 секунда, за да влезете в режим на сдвояване и сдвоете 
слушалката с устройство B. 
3. Включете функцията Bluetooth на устройство A; слушалката ще се активира автоматично 
свържете се с устройство А (устройството трябва да поддържа функция за автоматично 
свързване); в противен случай сдвоете слушалките с устройство А ръчно. Сега Bluetooth 
слушалките са се свързали с устройството A и B. 
УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГО ПОИКВАНИЯ 
1. Когато по време на текущо повикване има ново повикване, натиснете MFB, за да прекратите 
текущо повикване и отговор на входящо повикване. 
2. Натиснете MFB два пъти, за да превключите между задържано повикване и активното 
повикване. 
3. Натиснете MFB веднъж по време на комуникация на разговор, за да прекратите текущото 
повикване и възстановяване на другото обаждане.  
Сдвояване 
1. Натиснете и задръжте MFB за около 1 секунда, слушалките ще се включат и автоматично 
влиза в режима на Bluetooth свързване (червена и синя LED светлина мигат последователно). 
2. Моля, дръжте слушалките и външното устройство близо един до друг за да се сдвоят. 
3. Активирайте функцията Bluetooth на вашето външно устройство и потърсете слушалки 
(KM0398). 



4. Свържете се със слушалките. 
5. Успешното сдвояване се обозначава с гласова подкана (когато устройствата са 
сдвоени, синият светодиод мига веднъж на всеки 10 секунди).  
БЕЛЕЖКИ: 
• Не всички външни устройства поддържат функцията за гласови указания. 
• Ако сдвояването не бъде завършено в рамките на 3 минути, слушалката ще се активира 
автоматично и изключи. В този случай плъзнете ключа за захранване нагоре и надолу отново, за 
да включите устройството и повторете процеса на сдвояване съгласно инструкциите по-горе. 
• При всяко включване на слушалките, те ще се свържат с последното свързано устройство 
автоматично. Моля, имайте предвид, че вашето устройство трябва да е с Bluetooth функция 
включена. 
 
ЗАРЕЖДАНЕ 
1. Свържете единия край на microUSB кабела към microUSB порта на слушалките. 
2. Свържете другия край към AC/DC адаптер или съвместим USB порт за компютър. 
3. Червеният индикатор свети, когато слушалката се зарежда. 
4. Отнема около 2 часа за пълно зареждане на слушалките. 
5. Когато батерията е напълно заредена, синият индикатор свети. 
Бележки: 
• Заредете напълно слушалката преди първата употреба. 
• За оптимална работа зареждайте слушалките веднъж месечно. 
• Производителят препоръчва използването само на предоставен/оторизиран кабел за 
зареждане  
Батерията е несменяема. Не се опитвайте да извадите батерията от 
слушалките; в противен случай слушалката може да се повреди. 
• Слушалките ще ви подканят за изтощена батерия с мигащ червен индикатор. Използвайте 
предоставения microUSB кабел за зареждане на устройството. 
• Една напълно заредена батерия може да осигури до 7 часа време за разговори и 8 дни 
на времето в режим на готовност. Действителното време за разговор и време в режим на 
готовност може да варира в зависимост от различни настройки, начин на използване и среда. 
 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
• Почистете уреда и неговите принадлежности с мека и суха кърпа. 
• Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт. 
• Съхранявайте устройството изключено и безопасно защитено. 
• Ако слушалката не се използва дълго време, съхранявайте я на сухо и добре проветриво място.  
 
Отстраняване на неизправности 

Повреда Възможна 
причина  

Решение 

Устройството 
не може да 
се включи 

Батерията е 
разредена 

Използвайте microUSB кабел за да заредите батерията 

Бутон MFB е 
натиснат и 
задържан за 
кратко време 

Натиснете и задръжте MFB за 
3 секунди  

Устройството 
не се 
зарежда  

MicroUSB кабелът 
не е правилно 
свързан с порта 

Свържете отново microUSB 
кабела 

Устройството 
не може да 
се изключи 

Грешка в 
следствие на 
неправилна 
операция 

Заредете или рестартирайте 
слушалки 

Слушалките 
не могат да 

бъдат 
открити или 

сдвоени 

Слушалките не 
са в 
режим на 
сдвояване 

Въведете слушалките в 
режим на сдвояване 

Bluetooth на 
мобилното 
устройство е в 
неизправност 

Рестартирайте мобилното устройство, активирайте 
функцията Bluetooth 
отново и сдвоете мобилния телефон със слушалките 

 Има твърде 
много устройства 
свързани с вашия 
смартфон 

Изчистете списъка за сдвояване на вашия 
смартфон 

 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
Bluetooth профили: A2DP/AVRCP/HFP/HSP/Multipoint (едновременна връзка с два телефона) 
Време за разговори: до 5 часа 
Време на готовност: до 5 дни 
Време за зареждане: прибл. 2 ч 
Потискане на шума и HD Voice 
Гласови указания и известия (състояние на батерията, идентификация на обаждащия се) 
Гласово набиране 
Управление на множество разговори 
Поддържа управление на музика 
Версия на Bluetooth: 4.0 
Bluetooth обхват: до 10м 
Състояние на батерията (iOS) 
Портове: микро USB порт (зареждане) 
Съвместимост: Устройства, поддържащи Bluetooth функция 
Удобно и сигурно закрепване на всяко ухо 
Захранване: 5 V, 100-500 mA 
В комплекта има: микро USB кабел, накрайници за уши (x2), кука за уши (x3), ръководство за 
потребителя 
 Произведено в Китай за LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne 
 

Правилно изхвърляне на този продукт 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване) 
 

              


