
USER GUIDE 
FOLDABLE ON-EAR WIRELESS HEADPHONES 
Mozard K8 
User Guide 
 
Packages includes 
1.Bluetooth stereo headphone 
2. Charging cable 
3. User guide 
 
Charging the headphone 
Accessories not included 

·Flashing red 

·Steady red on 

·Steady blue on 
Use the included USB cable to charge your 
headphone. Make sure they are fully charged before 
first use. 
 
Pairing bluetooth device  
Rapidly flashing blue&red 
Pairing mode 
Slowly flashing blue 
Connected to a device 
 
Hearing Safety  
Do not turn the volume so high that you’re unable 
to hear your surroundings  
 
Music and  call control 
1 click: volume up 
Press and hold: track forward 
 
1 click: play/pause music; answer/hang up call 
2 click: activate “siri/other voice control software 
Press and hold: power on/off 
 
1 click: volume down 
Press and hold: track backward 
 
*Siri is supported when connected to an iOS or  
macOS device. 
 
 
 
Specifications are subject to change without notice. 
Playtime may varies by volume level and content. 
 
Please read this manual carefully before use. 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TAI NGHE CHỤP TAI BLUETOOTH 
Mozard K8 
 
 
Phụ kiện bao gồm: 
1. Tai nghe Bluetooth 
2. Cáp sạc 
3. Hướng dẫn sử dụng 
 
Sạc tai nghe: 
Phụ kiện không đi kèm 

 Đèn đỏ sáng nhấp nháy 

 Đèn đỏ sáng ổn định 

 Đèn xanh sáng ổn định 
Sử dụng cáp USB đi kèm để sạc tai nghe. Đảm bảo 
rằng tai nghe được sạc đầy trước khi sử dụng lần 
đầu tiên. 
 
Kết nối Bluetooth: 
Đèn màu xanh đỏ sáng nhấp nháy liên tục 
Chế độ ghép nối 
Đèn màu xanh sáng nhấp nháy chậm 
Thiết bị đã được kết nối 
 
An toàn khi đeo tai nghe: 
Không bật âm lượng quá cao sẽ làm bạn không thể 
nghe thấy xung quanh. 
 
Điều khiển âm nhạc và cuộc gọi 
1 click: tăng âm lượng 
Nhấn và giữ: bài hát trước  
 
1 click: phát/dừng nhạc; trả lời/kết thúc cuộc gọi 
2 click: kích hoạt “siri/phần mềm điều khiển bằng 
giọng nói” 
Nhấn và giữ: bật / tắt nguồn 
 
1 click: giảm âm lượng 
Nhấn và giữ: bài hát sau 
 
* Siri chỉ được hỗ trợ khi kết nối với thiết bị iOS 
hoặc macOS. 
 
 
Thời gian sử dụng tùy vào âm lượng sử dụng và bài 
hát. 
 
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng. 
 



Safety warnings 
Do not place any naked flame sources, such as 
lighted candles. 
Dispose of batteries responsibly and be aware of 
the environmental effects of battery disposal. 
Do not expose the batteries (batteries installed) to 
excessive heat, such as fire or the like. 
 
Warning: To prevent possible hearing damage, do 
not listen at high volume levels for long periods. For 
your own safety, please be aware of your 
surroundings when using these headphones. Not 
Suitable for Children.  
 
 
The Bluetooth word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc. and any 
use of such marks by Mozard is under license. 
 

 2021 Mozard. All rights reserve. 
Made in China 
 
 

Cảnh báo an toàn 
Không để tai nghe gần nguồn nhiệt cao, gần lửa như 
là nến đang cháy. 
Chú { tháo rời phần pin khỏi tai nghe, không sử 
dụng nhiệt để tháo rời phần pin. Nhà bán lẻ và nhà 
phân phối không chịu bất kz trách nhiệm nào khi tự 
{ tháo rời pin. 
Chú ý: Không sử dụng tai nghe với âm lượng quá 
lớn trong một thời gian dài. Vì l{ do an toàn của 
bạn, chú { môi trường xung quanh khi đeo tai nghe. 
Tai nghe không phù hợp sử dụng cho trẻ em.  
 
 
 
 
 
Sản xuất tại Trung Quốc. 
 
 
 
 

 


