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Schéma produktu

Dvakrát klikněte na dotykovou část - Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a dlouhým 
stisknutím po dobu 3 sekund je zapněte.

Režim hudby:
● Dlouhé stisknutí levého sluchátka po dobu 2 s: předchozí skladba.
● Dlouhé stisknutí pravého sluchátka po dobu 2 s: následující skladba.
● Poklepání na pravé sluchátko: přehrát / pozastavit.
● Poklepání na levé sluchátko: aktivace hlasového asistenta.

Režim hovorů:
● Poklepání na levé a pravé sluchátko: přijmout / zavěsit.
● Dlouhé stisknutí levého a pravého sluchátka: odmítnutí hovoru.

Indikátor světla

Poklepejte na dotykovou část

Mikrofon 

Digitální displej nabíjecího pouzdra: 
zobrazuje procenta baterie nabíjecího 
pouzdra. 



Indikátor nabíjecího 
pouzdra 

Nabíjecí port typu C

L označuje zbývající dobu 
používání levého sluchátka. 

R označuje zbývající dobu 
používání pravého sluchátka. 

Tlačítka nabíjecího pouzdra:
1. Bez sluchátek zobrazíte jediným stisknutím tlačítka
nabíjecího pouzdra procento baterie nabíjecího
pouzdra. 

2. U sluchátek jedním stisknutím nabíjecího pouzdra

zobrazíte procento baterie nabíjecího pouzdra, dalším
(druhým) stisknutím zobrazíte zbývající dobu používání
levého sluchátka, dalším (třetím) stisknutím zobrazíte
zbývající dobu používání pravého sluchátka, dalším
(čtvrtým) stisknutím zobrazíte procento baterie

nabíjecího pouzdra. Tento cyklus se opakuje.



 

Název Bezdrátová sluchátka Baseus Encok True 
Model Baseus Encok WM01 Plus 

Materiál ABS 

Verze V5.0 

Dosah komunikace 10 m 

Pohotovostní doba 300 hodin 

Hudební doba 5 hodin (70 % objemu) 

Hudební doba včetně pouzdra 50 hodin 

Kapacita baterie 40 mAh / 0,128 Wh (sluchátka) 
800 mAh / 1,11 Wh 

Vstup pro sluchátka DC 5 V = 50 mA 

Jmenovitý spotřební proud sluchátek 8 mA 

Jmenovitý vstup nabíjecího pouzdra DC 5 V = 880 mA 

Jmenovitý odběr proudu nabíjecího 
pouzdra 

96 mA 

Doba napájení 2 hodiny 

Rozsah frekvenční odezvy 20 Hz – 20 kHz

Nabíjecí rozhraní Typ-C 

Vhodné pro Kompatibilní s bezdrátovými zařízeními

Obsah balení

Pouzdro pro nabíjení 
sluchátek ×1

Sluchátka (L&P) ×2 Silikonové 
koncovky ×4

Napájecí kabel ×1

Skladovací vak ×1 Uživatelská příručka 



Pracovní metoda produktu

Před prvním použitím odtrhněte izolační nálepku na sluchátkách a poté ji vložte do 
nabíjecího pouzdra. Po úplném nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra vyjměte sluchátka 
ze skladu. Sluchátka se automaticky zapnou. Počkejte několik sekund, než uvidíte, že 
sluchátka rychle bíle blikají. Když bílé světlo bliká, můžete otevřít Bluetooth telefonu a 
připojit se ke sluchátkům.

Definice funkcí (Použití obou sluchátek)
● Zapnout - Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra nebo dlouhým stisknutím

levého a pravého sluchátka po dobu 3 sekund spusťte párování mezi levým a
pravým sluchátkem. Po úspěšném spárování - když kontrolka jednoho sluchátka
rychle bliká a zatímco druhé sluchátko pomalu bliká, sluchátka přejdou do režimu
párování pro obě uši. Nakonec zapněte bezdrátové připojení telefonu a
vyhledejte sluchátka, která chcete připojit a používat.

● Vypnout - vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a sluchátka se automaticky
vypnou. Nabíjecí pouzdro bude sluchátka nabíjet automaticky.

Použití jednoho sluchátka
● Zapnout - Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, zapněte levé a pravé

sluchátko, aby se automaticky spárovalo, poté přejděte do režimu párování pro
obě uši.

● Vypnout - vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a sluchátka se automaticky
vypnou. Nabíjecí pouzdro bude sluchátka nabíjet automaticky.

● Poklepejte na sluchátka - Přehrát / Pozastavit / Přijmout / Zavěsit.

Režim hudby
● Dlouhé stisknutí levého / pravého sluchátka na 2 sekundy - Předchozí skladba /

Následující skladba.
● Dlouze stiskněte pravé sluchátko na 2 sekundy - Přehrát / Pozastavit.
● Poklepáním na levé sluchátko - Aktivace hlasového asistenta.

Režim hovorů
● Poklepejte na levé a pravé sluchátko - Přijmout / Zavěsit hovor.
● Dlouze stiskněte levé a pravé sluchátko - Odmítnout hovor.

Obnovit tovární nastavení
● Vypněte bezdrátové připojení okolních telefonů. Vložte sluchátka do nabíjecího

pouzdra, otevřete pouzdro a vyjměte sluchátka. Když bílé světlo jednoho
sluchátka rychle bliká a světlo druhého sluchátka bliká pomalu, dotkněte se
třikrát levého nebo pravého sluchátka, poté červené světlo sluchátek jednou
zabliká. Sluchátka jsou nyní obnovena na tovární nastavení. Vložte je do



 

nabíjecího pouzdra a znovu je vyjměte. Nakonec zapněte bezdrátové připojení 
telefonu a vyhledejte sluchátka, která chcete znovu připojit a používat.

● Vypněte bezdrátové připojení okolních mobilních telefonů. Vyjměte pouze jedno
sluchátko. Když bílé světlo rychle bliká, třikrát se dotkněte sluchátek, poté
červené světlo zabliká jednou. Toto sluchátko je nyní obnoveno na tovární
nastavení, vraťte jej do pouzdra. Vyjměte druhé sluchátko a operaci opakujte. Po
obnovení obou sluchátek je vložte do nabíjecího pouzdra, vyjměte a znovu je
vyhledejte, abyste se znovu připojili a mohli je používat.

Režim párování
● Při prvním párování se ujistěte, že vzdálenost mezi bezdrátovým sluchátkem a

mobilním telefonem je do 1 m.
● Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka se automaticky zapnou. Indikátory

sluchátek dvakrát bliknou - jednou rychle a jednou pomalu. Přejděte do režimu
duálních sluchátek.

● Zapněte bezdrátovou funkci mobilního telefonu, vyhledejte bezdrátová zařízení,
vyberte zařízení s názvem „Baseus Encok WM01“ a klikněte na připojit.

● V případě potřeby zadejte heslo pro párování „0000“.
● Pokud se párování nezdaří, opakujte výše uvedenou operaci. Po úspěšném

spárování indikátor zhasne.
● Chcete-li přepnout bezdrátová zařízení, musí uživatel znovu vstoupit do režimu

párování. Konkrétní operace najdete ve funkci obnovení továrního nastavení.

Poznámka:

● Pokud se sluchátka automaticky znovu nemohou připojit, vypněte Wireless
telefonu, proveďte obnovení továrního nastavení a poté se znovu připojte k
Wireless telefonu.

● Vzhledem k vlastnostem bezdrátových sluchátek mohou elektromagnetické vlny
ve vaší oblasti rušit bezdrátové připojení, což vede k tichu nebo odpojení.

Informace o bezpečnosti produktu

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte všechny pokyny a varování, 
neodborné použití může způsobit poškození produktu.

● Neskladujte produkt na vysokých teplotách, na silném světle a v silném
magnetickém poli. Neumisťujte jej do jiných drsných prostředí, jako je například
zdroj požáru. Pokud voda vnikne do produktu, přirozeně ji osušte.

● Nesprávné použití produktu může způsobit poškození samotného produktu nebo

může ohrozit bezpečnost osob a majetku.



● Spotřebitel odpovídá za škody na zdraví osob a majetku způsobené jejich
nesprávným použitím proti uživatelské příručce nebo ignorováním varování, na
které naše společnost nenese žádnou právní odpovědnost.

● Demontáž tohoto produktu neprofesionály je přísně zakázána.
● Je třeba se vyhnout použití domácích spotřebičů nebo spotřebičů větších než je

výstupní proud tohoto produktu (žádný výstup kvůli ochraně obvodu).
● Je třeba se vyhnout intenzivním fyzickým činnostem včetně klepání, házení,

šlapání a mačkání atd.

Často kladené dotazy

● Proč se produkt nezapne?
o Při prvním použití produktu zkontrolujte a ujistěte se, že je baterie

sluchátek plně nabitá. Pokud se baterie vybije, sluchátka se nemusí
zapnout.

● Sluchátka jsou během přehrávání tichá?
o Zkontrolujte platné spojení mezi zařízením a sluchátkem. Pokud zařízení

není správně připojeno, znovu jej připojte. Mezitím také upravte hlasitost
mobilního telefonu nebo sluchátek na správnou úroveň.

● Proč je bezdrátové připojení nestabilní a jak daleko by měl být můj mobilní
telefon udržován od sluchátek?

o Zajistěte, aby byl váš mobilní telefon udržován v efektivní vzdálenosti 10%
m od sluchátek. Obvykle, pokud mezi mobilním telefonem a sluchátkem
není překážka, může být vzdálenost připojení lepší. Ujistěte se, že
nedochází k rušení bezdrátových zařízení a zařízení Wi-Fi v okolí.

o Zkontrolujte, zda mají sluchátka dostatek energie.
o Stisknutím a podržením sluchátek po dobu 10 s je vypnete, poté je

stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete. Sluchátka se resetují
na tovární nastavení, poté zapněte bezdrátové připojení mobilního
telefonu a vyhledejte párovací připojení.

o Pokud výše uvedené operace selžou, kontaktujte zákaznický servis.
● Pokud máte příchozí hovor, přijměte hovor dvojitým kliknutím na sluchátko - zvuk

vychází ze sluchátek. Při příjmu hovoru na telefonu budou některé telefony
přehrávat zvuk z telefonu, jiné ze sluchátek.




