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1. Previous song
2. Charging port
3. Multifunction button (MFB)
4. Volume -
5. Microphone
6. Volume +
7. Speaker
8. LED indicator
9. Next song
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Switching on/off

To turn on the device, press MFB button for 3 seconds, 
and release it till the blue LED is on. To turn off the device, 
press MFB button for 3 seconds, and release it till the red 
LED is on.

Pairing

1. Please keep the headset and mobile phone in the range 
1 meter when pairing. 
2. The device must be turned off.
3. Press MFB button for 6 seconds, and release it till the 
blue/red LED is blinking.
4. Start the Bluetooth function of mobile phone and search 
for new Bluetooth devices.
5. After searched, select „BH-2013” in the Bluetooth device 
list.
6. If necessary, enter the PIN code „0000”. After connect 
successfully, the blue LED of the headset will keep blinking.
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Specification

• Bluetooth: 3.0 + EDR
• Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, Headset, Handfree
• Effective range: do 10 m
• Standby time: up to 250 h
• Music time: up to 9 h
• Charge time: approx 3 h
• Input power: DC 5 V / 130 mAh
• Built-in battery

Notice: Specifications are subject to change without notice.
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The Lechpol company declares that product KOM0706 / KOM0707 
is consistent with the essential requirements and other relevant 
provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for do-
wnload from www.lechpol.eu
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1. Poprzedni utwór
2. Port ładowania
3. Przycisk wielofunkcyjny
4. Głośność -
5. Mikrofon
6. Głośność +
7. Głośnik
8. Wskaźnik LED
9. Następny utwór
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Włączenie / wyłączenie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sekundy (wskaźnik 
LED zacznie migać na niebiesko). Aby wyłączyć urządze-
nie, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk wie-
lofunkcyjny przez około 3 sekundy.

Parowanie urządzeń

1. Należy umieścić oba urządzenia w odległości nie więk-
szej niż 1 metr od siebie.
2. Należy upewnić się, że zestaw głośnomówiący jest wy-
łączony.
3. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyj-
ny przez około 6 sekund (wskaźnik LED zacznie migać na 
przemian na kolor czerwony/niebieski).
4. Należy włączyć funkcję Bluetooth na telefonie i urucho-
mić wyszukiwanie nowych urządzeń (patrz instrukcja ob-
sługi telefonu).
5. Z listy dostępnych urządzeń należy wybrać „BH-2013”.
6. W razie potrzeby, należy podać kod „0000”. O popraw-
nym sparowaniu urządzeń  informuje niebieska dioda mi-
gająca co 3 sekundy.
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Specyfikacja

• Bluetooth: 3.0 + EDR
• Wsparcie: A2DP, AVRCP, Headset, Handfree
• Zasięg: do 10 m
• Czas czuwania: do 250 h
• Czas odtwarzania muzyki: do 9 h
• Czas ładowania: około 3 h
• Zasilanie: DC 5 V / 130 mAh
• Wbudowana bateria

Uwaga: Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiado-
mienia.
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Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KOM0706 / 
KOM0707 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi 
stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa de-
klaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu
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