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+ Obsah balení

* Aktuální obsah balení se může lišit
* Špuntové koncovky typu M jsou již nasazeny na sluchátkách

COWON CK11 

Quick Guide

COWON CK11 Přenosné nabíjecí pouzdro Příručka rychlým spuštěním

   XS (2x)               S (2x)                 M (2x)                  L (2x)

Špuntové koncovky USB kabel
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+ Začínáme _ Nasazení

* Před prvním nabitím sejměte ochrannou fólii z 
nabíjecích kontaktů na sluchátkách.

* Zkontrolujte značky L a R; do levého ucha vložte 
sluchátko L a do pravého ucha vložte sluchátko R.

L R

* Sluchátka vložíte správně tak, že s nimi budete natáčet 
a současně kývat, aby přesně sedly do obou uší.
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+ Začínáme _ Ovládací prvky a funkce

COWON CK11 Přenosné nabíjecí pouzdro

LED

Nabíjecí port

Multifunkční tlačítko (L)
Napájení / Hovor / Párování / Play / 
Snížení hlasitosti / Předchozí stopa

Mikrofon (L)

Multifunkční tlačítko (R)
Napájení / Hovor / Párování / Play / 

Zvýšení hlasitosti / Další stopa

Mikrofon (R)

Úroveň nabití 
pravého 

sluchátka

USB port
(typ C, vstup)

USB port
(typ A, výstup)

Úroveň nabití 
přenosného 

pouzdra

Úroveň 
nabití levého 

sluchátka
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+ Začínáme _ Nabíjení

Nabíjení sluchátek Nabíjení pouzdra

* Ujistěte se, že jsou sluchátka správně umístěna v nabíjecím pouzdře a 
zkontrolujte, zda se aktivují LED obou sluchátek

* Přenosné pouzdro nabíjejte pravidelně
* Pro nejpřesnější detekci nabití baterie nabijte přenosné pouzdro na 100%

 20%                  40%                  60%                  80%                 100%

Nabíjení (červená) Dokončeno (modrá)

Úroveň nabití baterie pouzdra
0%~100%

Pro spuštění nabíjení zasuňte USB 
kabel do portu USB-C a druhý konec do 
USB nabíječky. Nabíječku pak zastrčte 

do zásuvky.

Úroveň baterie v pouzdře zobrazuje 
hodnoty 0 až 100%.

Nabíjení: 0~99%
Nabíjení je dokončeno: 100%

LEDLED

Pro automatické spuštění nabíjení 
vložte sluchátka do pouzdra.

Indikátory baterií sluchátek zobrazují 5 
úrovní nabití.
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+ Začínáme _ Nabíjení

Nabíjení telefonu
(použití pouzdra jako power banky)

* Nabíjecí pouzdro omezuje výstupní proud na 1.5A. Pokud je úroveň nabití 
baterie příliš nízké, nemusí být možné nabít telefon, který podporuje 
rychlé nabíjení.

Úroveň nabití baterie pouzdra
100%~0%

Pro použití pouzdra jako power banky 
zasuňte USB kabel do portu USB-A a 

druhý konec kabelu do telefonu.

Při nabíjení telefonu je zobrazena 
úroveň baterie nabíjecího pouzdra v 

rozmezí 100~0%. Výhradní distributor pro CZ a SK: 
NEOX GROUP spol. s r.o.

IČ: 25634224 
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz 
www.neoxgroup.cz
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  Ruční zapnutí / vypnutí
* Při vypnutých sluchátkách stiskněte tlačítko na sluchátku na 3 sekundy (modrá LED 3x zabliká)
* Při zapnutých sluchátkách stiskněte tlačítko na sluchátku na 3 sekundy (červená LED 3x zabliká)

+ Používání produktu _ Automatické zapnutí / vypnutí

  Zapnutí   Vypnutí

Otevření víčka nabíjecího pouzdra automaticky zapne sluchátka 
(modrá LED 3x zabliká)

Zavření víčka nabíjecího pouzdra automaticky vypne sluchátka 
(červená LED 3x zabliká)
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+ Používání produktu _ Párování a připojení

* CK11 podporuje režim Dual (Stereo) pro současné použití levého i pravého sluchátka a režim Single (Mono) pro jejich oddělené používání
* Pro použití v režimu Dual vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra; pro použití v režimu Single vyjměte jen jedno sluchátko
* Při vložení jednoho sluchátka do nabíjecího pouzdra v režimu Dual se druhé sluchátko, které je také používáno, neodpojí
* Pokud otevřete víčko nabíjecího pouzdra a nevyjmete sluchátka, pak se sluchátka vypnou za 5 minut
* Po úvodním spárování pak otevření víčka nabíjecího pouzdra automaticky připojí sluchátka k naposledy použitému zařízení

Otevřete víčko nabíjecího pouzdra Zapněte Bluetooth Připojte se

Popis
Otevření víčka nabíjecího pouzdra zapne 

automaticky sluchátka, která budou 
připravena pro párování.

Zapněte Bluetooth na vašem zařízení.
Pro spárování a automatické připojení zvolte 
"CK11 Bluetooth" ze seznamu detekovaných 

zařízení.

Hlasové 
oznámení

 “Power On” “Pairing” “Connected”

LED
Blue
×3

Blue Red Blue
×1

CK11 Bluetooth

1 2 3

Modrá Modrá Červená Modrá
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+ Používání produktu _ Poslech hudby / Volání / Ovládání hlasitosti

* Při použití sluchátek v režimu Single můžete sluchátka střídat a tím 
prodloužíte dobu používání (výhodné např. u audioknih nebo podcastů)

* Protože se při používání režimu Single používá jen jedno sluchátko, 
stále uslyšíte okolní zvuky, což je o mnoho bezpečnější při chůzi nebo 
jízdě na kole

* Při párování udržujte mezi sluchátky a telefonem vzdálenost do 1 metru
* Pokud budete při párování dotázáni na heslo nebo PIN, zadejte “0000”
* Pro přechod do režimu párování stiskněte a držte multifunkční tlačítko 

na 5 sekund při vypnutých sluchátkách

1)  V režimu Dual bude aktivován mikrofon na tom sluchátku, které 
vyjmete z nabíjecího pouzdra jako první. Vyjmutí obou sluchátek 
najednou zapne mikrofon na pravém (“R”) sluchátku. V režimu Single 
jsou aktivní mikrofony na obou sluchátkách.

2)  Pro snížení hlasitosti použijte levé (“L”) sluchátko a pro zvýšení hlasitosti 
použijte pravé (“R”) sluchátko. V režimu Single je dostupná jen daná 
funkce pro příslušné sluchátko.

3)  3x stiskněte a držte multifunkční tlačítko pro spuštění funkce hlasového 
příkazu na vašem telefonu: Android: Asistent Google / iOS: Siri / 
Windows: Cortana. Funkce pracuje jen při neaktivním hovoru.

4)  Pro přechod na předchozí stopu použijte levé (“L”) sluchátko a pro 
přechod na další stopu použijte pravé (“R”) sluchátko. V režimu Single 
je dostupná jen daná funkce pro příslušné tlačítko.

Levé Pravé

1x
Play · Pauza

 

1)

Přijetí hovoru Play · Pauza
 

1)

Přijetí hovoru

2x       

2)

Snížení hlasitosti Odmítnutí 
hovoru

      

2)

Zvýšení hlasitosti Odmítnutí 
hovoru

3x      

3)

Hlasový příkaz
     

3)

Hlasový příkaz

        
2 s

00:02

     

4)

Předchozí stopa
     

4)

Další stopa

        
3 s

00:03

Zapnutí · Vypnutí Zapnutí · Vypnutí
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+ Hlasové příkazy
Stav Hlasové oznámení

Zapnutí  “Power On”

Vypnutí  “Power Off”

Párování “Pairing”

Připojení k Bluetooth “Connected”

Příchozí hovor    “Incoming call” *

Odpojeno “Disconnected”

Vybitá baterie “Battery Low”

*  Při použití iPhonu bude znít vyzváněcí tón z telefonu *  Počet nabití sluchátek při jednom plném nabití nabíjecího pouzdra: cca 10 nabití

+ Specifikace produktu
Verze Bluetooth 5.0

Profily Bluetooth A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Pohotovostní čas Až 130 hodin

Přehrávání hudby Režim Single: Až 11 hodin
Režim Dual: Až 11 hodin

Nabíjení Sluchátka: Cca 1.5 hodiny *
Nabíjecí pouzdro: Cca 3 hodiny

Baterie sluchátek 2x 3.7V / 80mAh

Baterie nabíjecího 
pouzdra

Vstup: USB-C, 5V 1A
Výstup: USB-A, 5V 1A
Kapacita: 2600mAh

Pracovní vzdálenost Až 10 m (ve volném prostoru)

Hmotnost Sluchátka: 2x 5.4 g
Nabíjecí pouzdro: 90.3 g
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+ Další informace _ Resetování režimu Dual (pokud se k sobě sluchátka nepřipojují)

Smažte spárované 
zařízení a vypněte 

Bluetooth

2x stiskněte a držte tlačítka 
na obou sluchátkách a 
vyjměte je z nabíjecího 

pouzdra

Zkontrolujte fialovou LED Zapněte Bluetooth Připojte se

Smažte spárované zařízení [CK11 
Bluetooth] z vašeho chytrého 
zařízení a vypněte Bluetooth.

V nabíjecím pouzdře najednou 
2x stiskněte a podržte 

multifunkční tlačítka a pusťte je 
ihned po vyjmutí obou sluchátek 

z nabíjecího pouzdra. 

Obě sluchátka přejdou do 
režimu párování. LED bude svítit 

fialově.

Zapněte Bluetooth na vašem 
chytrém zařízení.

Pro spárování a automatické 
připojení zvolte [CK11 Bluetooth] 

ze seznamu detekovaných 
zařízení.

Vypněte Bluetooth

Stiskněte 
dvakrát L R

CK11 Bluetooth

1 2 3 4 5

* Před prvním připojením sluchátek k chytrému zařízení se podívejte na stránku "Párování a připojení"
*  Pokud se při normálním používání v režimu Dual připojují sluchátka jen v režimu Single, proveďte resetování režimu Dual podle instrukcí níže
* Pokud resetování selže, zkuste to znovu od kroku ②

Stiskněte 
dvakrát




