
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Je nám velkým potěšením poskytnout vám 
prémiové produkty a profesionální služby. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte 
uživatelskou příručku, abyste zajistili bezpečný a uspokojivý provoz sluchátek. Uchovávejte si 
tento manuál. 
 
 
 
 
Parametry produktu 

 
Název výrobku: Liberty 
Verze Bluetooth: V5.0 
Úroveň Bluetooth: Class 2 
Bezdrátový protokol: HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
Bezdrátový dosah: 10m 
Reproduktorová jednotka: 8 mm 
Typ reproduktoru: dynamický 
Citlivost: 92 ± 3dB 
Zkreslení: ≤ 5% 
Hmotnost produktu: 4g / headset; 77g / nabíjecí pouzdro 
Kapacita baterie: 50mAh / sluchátka, 1500mAh / nabíjení 
Nepřetržité přehrávání hudby: 2-3 hodiny 
Pohotovostní režim: 80 hodin 
Doba nabíjení: 2 hodiny / sluchátka; 4 hodiny / nabíjecí pouzdro 
Stupeň ochrany: IPX4 
Hlasové volání: ano 
Dálkové ovládání: ano 
Párování více zařízení: ano 
Podporovaná zařízení: Apple, Android, PC 
Zobrazení stavu baterie: ano, platí pro  iOS i  Android 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Popis produktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelské instrukce 

 
Párování sluchátek  
1. Zapnutí: Klikněte na multifunkční tlačítko levého / pravého sluchátka, uslyšíte hlasové 
upozornění: Power on, bílý indikátor svítí po dobu 1s. Po zapnutí levého a pravého sluchátka 
se automaticky zapne režim spárování, uslyšíte hlasové upozornění na spárování, bílé a 
oranžové světlo střídavě rychle bliká. 
 
2. TWS spojení: po zapnutí je spárování headsetu dokončeno automaticky a ozve se hlasové 
upozornění. Pro ruční spárovaní dvakrát poklepejte na multifunkční tlačítko levého a pravého 
sluchátka (sluchátka musí být blízko sebe), úspěšné párování proběhne rychle, bílé světlo 
rychle bliká. Po dokončení spárování levého i pravého sluchátka se střídá bílé a oranžové světlo. 



(Souprava TWS je spojená ve výchozím nastavení.  Pokud nejsou sluchátka během používání 
spárovaná, spárujte je tímto způsobem znovu.) 
 
3. Párování zařízení: Po dokončení párování headsetu spusťte vaše mobilní zařízení a 
vyhledejte název: Nillkin Liberty L / R, který chcete připojit. Zařízení zobrazí stav připojení a 
ozve se zvukové oznámení, že došlo k připojení druhého zařízení, bílé a oranžové světlo zhasne. 
 
4. Vypnutí: V pohotovostním režimu / hudebním stiskněte a podržte funkční tlačítko na 
libovolném sluchátku po dobu 4 sekund, ozve se hlasové oznámení – Power off, oranžové 
světlo třikrát zabliká. Nebo přímo umístěte headset do nabíjecího boxu.   
 
5. Automatické spárování: Pokud budete mimo stanovený rozsah spojení, obě sluchátka se 
automaticky rozpojí. Pokud se do 3 minut vrátíte k normálnímu dosahu připojení, headset se 
automaticky znovu připojí. Ozve se hlasové upozornění, že je druhé zařízení připojené 
( Second device connected), oranžová a bílá světla střídavě a rychle blikají. 
 
6. Smazání záznamu párování: Ve stavu vypnutí stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po 
dobu 15 sekund. Po vymazání záznamu spárování se ozve hlasové upozornění „pípnutí (tři 
vysoké a jedno nízké)“ a třikrát se rozsvítí oranžová a bílá světla. 
 
 
 
Nabíjení produktu 
1. Sluchátka jsou nabíjená pomocí nabíjecího pouzdra. Sluchátka jednoduše vložte do pouzdra 
a nabíjení začne. 
2. Když se headset nabíjí, svítí oranžové světlo. 
3. Je-li headset plně nabitý, oranžové světlo nesvítí. 
4. Hlasové upozornění na vybitou baterii: Pokud je baterie headsetu nižší než 3.2 V, ozve se 
hlasové upozornění na vybitou baterii, svítí oranžové světlo místo bílého světla (jednou za 
minutu se ozve hlasové upozornění). 
5. Tento výrobek nelze používat během nabíjení. 
 
Zobrazení stavu baterie nabíjecího pouzdra 
V libovolném režimu klikněte na tlačítko nabíjecího pouzdra, indikátor se rozsvítí: 1 mřížka / 
25% nabití, 2 mřížky/ 50% baterie, 3 mřížky / 75% baterie, 4 mřížky / 100% baterie. 
 
 
Upozornění 

1. Přečtěte si a dodržujte tento návod. 
2. Tento výrobek umístěte a používejte v prostředí s normální teplotou. 
3. Pro nabíjení náhlavní soupravy a nabíjecího pouzdra použijte pouze nabíječku s 
odpovídajícím napětím a výkonem. 
 
Obsah balení 

1. Bezdrátová sluchátka - 1 pár 
2. Nabíjecí pouzdro- 1x 
3. Uživatelská příručka - 1x 
4. Záruční list - 1x 


