
Uživatelský manuál

FunkcePřehled

Výběr špuntů

Nejprve doporučujeme vyzkoušet střední špunty, které vyhovují většině
lidí

MFB

Pogo kontakty

Mikrofon

LED

Velké Střední Malé

(První párování)

Jak sluchátka spárovat

Obě sluchátka vyjměte z pouzdra a opět je do pouzdra vložte; tímto 
sluchátka aktivujete.
Poznámky: pokud nabíjení sluchátek selže, nabíjte je prostřednictvím
USB kabelu (další detaily najdete v následujícím kroku).

Obě sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a abyste je aktivovali,
sluchátka z pouzdra vyjměte, sluchátka se automaticky zapnou a spárují.
Pravé sluchátko se automaticky přepne do režimu párování, v okamžiku
kdy LED levého sluchátka zhasne. Na telefonu vyhledejte QCY-T1_R 
a klepněte na připojení obou sluchátek.

(V případě, že se vám nepodaří vytvořit spojení, vyzkoušejte 
následující postup).

Obě sluchátka vypněte, stiskněte a podržte tlačítko MFB na obou
 sluchátkách současně po dobu 20 s (LED bude blikat červeně a bíle,
pak se vypne a o 10 s později 3 krát blikne červeně a bíle). Klepněte
a podržte obě sluchátka na 1 s, aby se zapnuli (LED dva krát zabliká 
červeně a bíle), obě sluchátka se automaticky spolu spárují. Následně
se pravé sluchátko přepne do režimu párování (LED bliká červeně a bíle)
pak LED na levém sluchátku zhasne. Na telefonu vyhledejte QXY-T1_R
a klepněte na připojení sluchátek k telefonu.

Poznámky: v případě, že párování obou sluchátek do 20 s selže, sluchátka
se přepnou do režimu párování (připojitelné k telefonu). 

Odmítnutí hovoru
Podržením tlačítka MFB na 1 s odmítnete příchozí hovor.

Zapnutí
Metoda 1: vyjmutím sluchátek z nabíjecího pouzdra se automaticky zapnou
(LED se trvale rozsvítí bíle).
Metoda 2: sluchátka vypněte a pro zapnutí podržte tlačítko MFB po dobu 1 s
(LED se trvale rozsvítí bíle). 

Vypnutí
Tlačítko MFB podržte stisknuté po dobu 3 s (červená LED se na 2 s rozsvítí).

Podržet 

Podržet

Podržet 

Přepínání zvukového výstupu
Během hovoru podržte tlačítko MFB na 1 s pro přepnutí zvukového 
výstupu mezi telefonem  a sluchátky.

Ztišení - zapnout/vypnout
Během hovoru dvakrát stiskněte tlačítko MFB pro zapnutí/vypnutí 
mikrofonu.

Přijmutí hovoru
Stiskem tlačítka MFB přijmete přichozí hovor, opětovným stiskem tlačítka
hovor ukočíte.

Stisk

Podržet

Dvojitý stisk

Následující funkce mohou být využívány pouze v mono režimu

Parametry produktu
Model: T1
Operační dosah: 10 m (ve volném prostoru)
Verze Bluetooth: V5.0
Doba nabíjení:  přibližně 2 hodiny
Doba pohotovostního režimu: přibližně 120 hodin
Doba přehrávání hudby: přibližně 4 hodiny
Typ baterie: li-ion
Bluetooth profily: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Kapacita baterie (sluchátek): 3.7V 43mAh
Kapacita baterie (nabíjecí pouzdro): 3.7V 380mAh
Napájení (nabíjecí pouzdro): 5V   500mA
(Všechny technické údaje se vztahují k praktickému výkonu)

Připojení jednoho sluchátka
Zapněte jedno sluchátko (LED se rozsvítí bíle), klepněte na tlačítko MFB pro
opětovné připojení naposledy připojeného zařízení, pokud nějaké zařízení 
připojeno bylo.

Nabíjení sluchátek
Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra (pogo kontakty (pružinové kontakty)
musí mít dobrý kontakt).
LED se při nabíjení trvale rozsvítí červeně a úplném nabití se na 60 s 
rozsvítí bíle.

Nabíjení pouzdra
Pouzdro nabíjejte pomocí USB kabelu.
Při nabíjení se LED rozsvítí zeleně, a po úplném nabití zhasne.

Standardní provedení: Q/HL 1-2016  Q/HL 2-2017

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adresa: Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong, China
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Tato tabulka byla vytvořena v souladu s předpisem SJ/T 11364.
O ： znamená, že obsah nebezpečné látky v homogenním materiálu
         této součástky je v limitech nařízení GB/T 26572.
X :    znamená, že obsah nebezpečné látky nejméně v jedné části 
        homogenního materiálu je mimo limity podle nařízení GB/T 26572.

Nebezpečné látky a jejich obsah v přístroji

）bP （ ）gH （ ）dC （  ）)IV(rC （ （ PBB） （ PBDE ）

Nebezpečné látky
Součástka

Tělo

Baterie

Náušníky

Příslušenství

Napájecí kabel

Poznámka: Sluchátka nepoužívejte v jednom kuse příliš dlouhou, neboť 
Příliš dlouhým používáním, může dojít k poškození vašeho sluchu.

Tipy

1. Před používáním náhlavní sluchátkové soupravy si pečlivě přečtěte
    tento manuál a uschovejte ho pro další použití. 
2. Před prvním použitím je nutné plně nabít baterii.
3. Pokud sluchátka nebudete používat déle než dva týdny je nutné 
    pravidelně dobíjet baterii.
4. Pro nabíjení používejte nabíječku vyrobenou kvalifikovaným výrobcem.
5. Pokud váš telefon nemůže sluchátka nalézt, zkontrolujte, zda jsou  
    nastavena v režimu párování; pokud jsou sluchátka ponechána po dlouhou 
    dobu nespárována, ukončí se režim párování, opětovně spusťte párování; 
    pokud se při proceduře vyskytne chyba v telefonu, restartujte telefon; 
    pokud se při proceduře vyskytne chyba ve sluchátkách, restartujte je.

       
     

Upozornění
1. Sluchátka nikdy nerozebírejte ani neměňte z jakéhokoliv důvodu, zamezíte
    tím jejich poškození. 
2. Sluchátka neskladujte v extrémních podmínkách (pod 0°C nebo nad 45°C)
3. Zamezte používání kontrolky v blízkosti očí dětí nebo zvířat.
4. Sluchátka nepoužívejte při bouřce, zamezíte tím jejich nesprávné 
    funkcionalitě a nebezpečí elektrického šoku.
5. Pro čištění sluchátek nepoužívejte drsné chemikálie nebo detergenty.
6. Sluchátka udržujte v suchém prostředí.
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