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EN PLEN PLEN PLIf two earbuds are booted, both earbuds will search and connect each other,
After booting the earbuds, it will automatically connect with the paired mobile phone, 
after connecting successfully, the will prompt with “Tick” sound, then the LED indicator turns on in blue.
Shutdown the earbuds.
Hold the Function button of earbuds 2s, LED indicator will turn on in red, and the earbuds is shut down.
When the left and right earbuds are working in pair, it only needs to shut down one , and then other earbuds will be 
shut down automatically.

• Use as directed.
• Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause 
the product damage. 
• Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
• Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic �elds and in the damp or dusty atmosphere.
• Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
• Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause
overheating of the device. 

• The safe product, conforming to the EU requirements.
• The product is made in accordance with RoHS European standard.
• The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate
waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from
dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste
collection aids re cycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information
about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

When the earbuds is booted and successfully connected with the mobile phone, it can make a call, only one earbuds 
works when making a call. When there’s incoming call, the earbuds will prompt with tone. Then, please press the 
Function button of the earbuds with prompt tone to answer the phone; reject the incoming call by double clicking the 
Function button. When answering the call, press the Function button to ring o�.
After ringing o�, the earbuds will automatically recover to the status before answering the call and continue playing 
music. When answering the call, the volume can be adjusted with the mobile phone.

When the earbuds is booted and successfully connected with the mobile phone, it can play music with the player of 
the mobile phone. When playing music, press the Function button to pause the music, press it again to continue 
playing music. When playing music, double click the Function button to skip to the next song. When playing music, the 
volume can be adjusted with the mobile phone.

Please charge the earbuds with the special cable attached with this product. When charging, the LED indicator of the 
earbuds will turn on in red. After charging, the LED indicator will turn on in blue.

Protect this product from water. Do not use the product during shower or in rain.
Keep it far from the WIFI router and other Bluetooth devices for avoiding interference from other device which works 
with 2.4GHZ signal. Please use the product within the e�ective distance (10m without barrier).
The left and right earbuds have been paired before delivery, please do not mixing two pairs of Bluetooth earbuds
This product is applicable to desktop computer and notebook computer, panel computer and mobile phone.
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Battery
Distance
Speaker
Stand by time
Listening music 
Talking time

Bateria
Zasięg
Głośnik
Czas uśpienia
Słuchanie muzyki
Czas rozmowy

Słuchawki można używać pojedyńczo, lub w parze.

Parowanie jednej słuchawki

Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy aż zobaczysz migające na przemian kolor czerwony i niebieski (tryb 
parowania), następnie w ustawieniach telefonu wyszukaj urządzenie bluetooth o nazwie – USL-1079 i wybierz opcję 
parowania.
Po poprawnym sparowaniu, dioda LED będzie świeciła w kolorze niebieskim. Słuchawki będą działały niezależnie w 
trybie mono z możliwością wykonywania połączeń i odtwarzania muzyki.

Parowanie jednoczesne obydwu słuchawek.

Po sparowaniu dwóch słuchawek jednocześnie, działają one w trybie stereo i każda z nich będzie połączona z 
telefonem. Przytrzymaj przycisk funkcyjny w słuchawce A przez dwie sekundy, dioda LED zaświeci się na czerwono, 
następnie przytrzymaj przycisk funkcyjny w słuchawce B przez trzy sekundy dioda LED zacznie migać na niebiesko i 
czerwono. Po poprawnym podłączeniu słuchawki B, dioda w słuchawce A zmieni się z czerwonej na niebieską, co 
oznacza poprawne sparowanie słuchawek.

Jeżeli podczas parowania słuchawki B dioda w słuchawce A nie zmieni koloru z czerwonego na niebieski, przyciśnij 
przycisk funkcyjny słuchawki A aby wymusić połączenie między słuchawkami. Poprawne połączenie sygnalizuje kolor 
niebieski. Po poprawnym połączeniu słuchawek przejdź do ustawień telefonu i wybierz urządzenie USL-1079 i wybierz 
opcję paruj. 

W trybie jednoczesnego działania słuchawek, będą one działały w trybie mono dla wykonywania rozmów i stereo 
podczas słuchania muzyki. 

Po włączeniu słuchawek, będą one automatycznie łączyły się między sobą 
i z wcześniej połączonymi urządzeniami, czego potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie słuchawek
Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez dwie sekundy, dioda zaświeci się na czerwono i zgaśnie.
Po wyłączeniu jednej słuchawki, druga wyłączy się automatycznie.

• Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
• Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
• Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. 
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, 
wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także 
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie 
materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym 
dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.Both the left and the right earbuds have complete Bluetooth function, and can be used independently or in pair.

The left and right earbuds are used independently. When the left and right earbuds are used independently, they can 
work as the complete Bluetooth earbuds. Then, each earbuds shall be paired with the paired mobile phone via 
Bluetooth.

Pairing
Hold the Function button for 3s, earbuds will be booted, you will see �ashing red and blue LED, enter into the Bluetooth 
pairing mode with mobile phone. then, enable the Bluetooth search function in the mobile phone, search the USL-1079 
Bluetooth device of earbuds, and then conduct pairing. 
After pairing successfully, LED indicator will keep on in blue (�icker once every 5s). Operate as above to pair two earbuds 
with two mobile phones independently. Under this mode, the earbuds will work with mono soundtrack for making call 
and playing music.

Use the left and right earbuds in pair
When using the left and right earbuds in pair, they work with binaural stereo. Under this state, either earbuds shall be 
paired with the mobile phone via Bluetooth.
Hold the Function button of earbuds A for 2s, earbuds A will be booted, LED indicator keeps on in red, then hold the 
Function button of earbuds B for 3s, earbuds B will be booted, LED indicator �ickers in red and blue by turn.
After booting earbuds B, the indicator of earbuds A will change from red into blue, which means that the left and right 
earbuds are identi�ed successfully.
After boosting the earbuds B for 3s, if the LED indicator of earbuds A doesn’t change from red into blue, please press the 
Function button of earbuds A to force earbuds A to search and connect with earbuds B, under this state, the LED 
indicator of earbuds A will change from red into blue, then enable the Bluetooth search function in the mobile phone to 
search the corresponding Bluetooth device of earbuds for pairing. After pairing successfully, LED indicator will turn on in 
blue (�icker once every 5s). Under this mode, two earbuds will work with mono soundtrack for making call, and stereo 
double soundtrack for playing music.

Po włączeniu słuchawek i połączeniu z telefonem słuchawki działają w trybie zestawu słuchawkowego. Połączenia 
obsługiwane są w trybie mono.  Połączenie przychodzące sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, aby odebrać 
połączenie należy wcisnąć przycisk funkcyjny, aby odrzucić połączenie należy przycisk funkcyjny przycisnąć 
dwukrotnie. Po odrzuceniu połączenia, słuchawki automatycznie przejdą w tryb odtwarzania muzyki.
Głośność rozmowy ustawiana jest z poziomu telefonu. 

Po włączeniu słuchawek i połączeniu z telefonem możemy słuchać muzyki odtwarzanej z telefonu. Aby zatrzymać 
odtwarzanie należy wcisnąć przycisk funkcyjny, po ponownym wciśnięciu odtwarzanie będzie kontynuowane. 
Należy dwukrotne wcisnąć przycisk funkcyjny aby przejść do kolejnego utworu.  Głośność odtwarzania muzyki 
ustawiana jest z poziomu telefonu. 

Do ładowania słuchawek należy używać tylko dołączonego do zestawu specjalnego kabla.
Podczas ładowania dioda LED będzie świeciła na czerwono. Kolor niebieski oznaczać będzie pełne naładowanie.

Słuchawki nie są wodoodporne, nie należy ich używać podczas deszczu.
Aby słuchawki działały poprawnie, należy używać ich z dala od urządzeń mogących powodować zakłócenia.
Zasięg słuchawek to ok 10m.
Nie należy mieszać ze sobą słuchawek z różnych zestawów.
Słuchawki są przeznaczone do użytku z komputerami, tabletami i telefonami GSM.

Jeżeli słuchawki nie działają poprawnie, należy je wyłączyć i włączyć ponownie.
Usuń połączenie słuchawek z telefonem i przeprowadź proces parowania ponownie, jeżeli słuchawki działają 
niepoprawnie. Przytrzymanie przycisku funkcyjnego przez trzy sekundy przywróci ustawienia do domyślnych.
Przytrzymanie przycisku funkcyjnego przez osiem sekund, wprowadzi słuchawki w tryb wzajemnego parowania.

50 mAh
8-10m
8mm
600-1200 minut
3 godziny
3,5 godziny

50 mAh
8-10m
8mm
600-1200 minutes 
3 hours 
3,5 hour 

SPECIFICATION

BLUETOOTH PAIRING

SPECYFIKACJA

PAROWANIE SŁUCHAWKI

PONOWNE ŁĄCZENIE OGÓLNE

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

ODTWARZANIE MUZYKI

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

UWAGA!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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