Přehled

První spárování

Výběr správných nástavců

(Nedojde-li k úspěšnému spárování dle popisu,
postupujte podle následujících kroků.)

Funkce
Zapnutí
Metoda 1: po vyjmutí z pouzdra se sluchátka automaticky
zapnou (LED dioda svítí bíle).
Metoda 2: vypnutá sluchátka zapnete přidržením MTF
tlačítka po dobu 1 s (dioda svítí bíle).

Přijetí hovoru
Stiskněte MTF tlačítko pro přijetí / ukončení hovoru.

Stisknout
Velký

Střední

Malý

Držet 1 s

Přepnutí zvukového výstupu
Vypnutí
Multifunkční
(MFT) tlačítko

LED
Vyjměte sluchátka z pouzdra a znovu je umístěte zpět. Tím
dojde k aktivaci sluchátek.
Mikrofon

Nabíjecí
konektory

Poznámka: Nejsou-li sluchátka správně nabita, připojte nejprve
celé pouzdro k nabíječce / napájenému USB výstupu. Více
informací naleznete v další kapitole.

Jak sluchátka spárovat

Návod k obsluze

Doporučujeme vyzkoušet nejprve nástavce střední
velikosti, které sedí správně většině uživatelů.

Přehrávání hudby můžete pozastavit / obnovit
stisknutím MTF tlačítka.

Připojení jediného sluchátka v režimu MONO
Aktivujte (zapněte) pouze jedno sluchátko (dioda svítí
bíle), stiskněte krátce MTF tlačítko pro připojení k telefonu
(poslednímu použitému zařízení).

Dobíjení sluchátek
Stisknout

Další / předchozí skladba
Dvojitým stisknutím MTF tlačítka během přehrávání
změníte přehrávanou skladbu (pravé sluchátko pro
následující a levé pro předchozí skladbu).

Stisknout 2x

Hlasový asistent

Aktivaci provedete přidržením MTF tlačítka 1 s (pokud
nehraje hudba ani není aktivní hovor).

Držet 1 s

Vložte obě sluchátka do dobíjecího pouzdra (na správnou
pozici je usadí magnet). Na obou sluchátkách se rozsvítí
červená dioda. Po nabití sluchátek se dioda na minutu
rozsvití bíle.

Poznámka: Pokud se sluchátkům během 20 s nepodaří vzájemně
spárovat, přepnou se obě do párovacího módu pro spárování
s telefonem.

Po úspěšné aktivaci sluchátek je opět vyjměte z pouzdra.
Sluchátka se automaticky navzájem spárují. Pravé
sluchátko se zároveň automaticky přepne do párovacího
módu (po zhasnutí diody na levém sluchátku). Nyní stačí
pouze zvolit v dostupných BT zařízeních na telefonu QCY T1_R, aby došlo ke spárování sluchátek s telefonem.

Tipy

Přehrávání / pauza

Vypněte obě sluchátka (přidržením MFT tlačítek) a poté
znovu stiskněte a držte obě MFT tlačítka cca 20 s (LED bliká
červeně a bíle, poté zhasne a za 10 s blikne červeně a bíle
3x). Aktivujte obě sluchátka (držte 1 s MFT tlačítka, 2x
červené a bílé bliknutí), aby došlo k jejich vzájemnému
spárování. Pravé sluchátko se poté přepne do párovacího
módu. Vyhledejte na telefonu mezi dostupnými BT
zařízeními QCY-T1_R a klepněte pro jejich připojení.

1. Před prvním použitím sluchátek si prostudujte
návod k použití.
2. Před prvním použitím je nutné sluchátka plně nabít.
3. Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, čas od
času je znovu nabijte.
4. Používejte pouze kvalitní ověřené nabíječky.
5. Nedaří-li se sluchátka spárovat s telefonem,
zkontrolujte, zda je aktivní párovací režim. Párovací
mód se po čase sám ukončí a je nutné jej v případě
nutnosti znovu aktivovat.

Záruční podmínky
Záruka se nevztahuje na následující druhy závad:
1. Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do
zařízení.
2. Fyzické poškození sluchátek způsobené pádem nebo
nárazem.
3. Poškození vyšší mocí.

Technická specifikace
Model: T1
Dosah: 10 m (bez překážek)
Bluetooth verze: V5.0
Nabíjení: cca 2 h
Pohotovostní výdrž: cca 120 h
Výdrž na jedno nabití: cca 4 h
Baterie: Li-ion, 3.7 V, 43 mAh
Bluetooth proﬁly: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Baterie v pouzdře : 3.7V, 380mAh
Nabíjení: 5V, 500mA

Upozornění
1. Sluchátka nikdy nerozebírejte, aby nedošlo k jejich
poškození nebo ztrátě záruky.
2. Neodkládejte sluchátka na místech s vysokou teplotou
(nad 45 stupňů) nebo vlhkostí.
3. Na diodu se nikdy nedívejte zblízka, aby nedošlo
k poškození zraku.
4. Nepoužívejte sluchátka během bouřky, aby nedošlo
k poškození nebo úrazu el. proudem.
5. K čistění nepoužívejte žádne chemikálie. Vhodný
je pouze vlhký hadřík.
6. Sluchátka udržujte vždy suchá.

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adresa: Dalingya Industrial Zone, Daojrao Town,
Dongguan City, Guangdong, Chian.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

MADE IN CHINA FCC ID: RDR-Q26

Přidržením MTF tlačítka během hovoru na 1 s
přepnete zvuk hovoru ze sluchátek na telefon.

Držet 1 s
Držet 3 s

Zapnutí / vypnutí funkce Mute (Ztišení)
Ignorování hovoru
Držte 1 s zmáčknuté MTF tlačítko a hovor bude odmítnut.

Držet 1 s

Dobíjení pouzdra
Pouzdro nabijete připojením k nabíječce / výstupu USB
pomocí kabelu. Během nabíjení svítí dioda zeleně, po
nabití dioda zhasne.

Držte 3 s zmáčknuté MTF tlačítko (dioda se na 2 s
rozsvítí červeně).

Funkci Mute aktivujete dvojitým stisknutím MTF
tlačítka během telefonického hovoru.

Stisknout 2x

