Prehľad

(Prvé párovanie)

Výber štuplíkov

Veľké

Stredné

(V prípade, že sa vám nepodarí vytvoriť spojenie,
vyskúšajte nasledujúci postup).

Funkcie
Zapnutie
Metóda 1: vybratím slúchadiel z nabíjacieho púzdra sa
automaticky zapnú (LED sa natrvalo rozsvieti na bielo).
Metóda 2: slúchadlá vypnite a pre zapnutie podržte tlačidlo MFB
no dobu 1 s (LED sa trvalo rozsvieti na bielo).

Malé
Podržať

Vypnutie

LED
MFB
Obe slúchadlá vyberte z púzdra a opäť ich do púzdra
vložte; týmto slúchadlá aktivujete.
Poznámka: ak nabíjanie slúchadiel zlyhá, nabite ich cez
USB kábel (ďalšie detaily nájdete v nasledujúcom kroku).

Mikrofón
Pogo kontakty

Ako slúchadlá spárovať
Obe slúchadlá vložte do nabíjacieho púzdra a aby ste ich
aktivovali, slúchadlá z púzdra vyberte, automaticky sa
zapnú a spárujú. Pravé slúchadlo sa automaticky prepne do
režimu párovania v okamihu, keď LED ľavého slúchadla
zhasne. Na telefóne vyhľadajte QCY-T1_R
a kliknite na pripojenie oboch slúchadiel.

Užívateľská príručka

Nejskôr odporúčame vyskúšať stredné štuplíky, ktoré
vyhovujú väčšine ľudí

Obe slúchadlá vypnite, stlačte a podržte tlačidlo MFB na
oboch slúchadlách naraz po dobu 20 s (LED bude blikať
na červeno a bielo, potom sa vypne a o 10 s neskôr 3
krát blikne červená a biela). Kliknite a podržte obe
slúchadlá na 1 s, aby sa zapli (LED dva krát zabliká
červená a biela), obe slúchadlá sa automaticky spolu
spárujú. Potom sa pravé slúchadlo prepne do režimu
párovania (bliká červená a biela LED) potom LED na
ľavom slúchadle zhasne. Na telefóne vyhľadajte QXYT1_R a kliknite na pripojenie slúchadiel k telefónu.

Stlačením tlačidla MFB píjmete hovor, opätovným stlačením
tlačidla hovor ukočíte.

Nasledujúce funkcie môžu byť využívané iba v mono
režime:

Nebezpečné látky a ich obsah v přístroji

Pripojenie jedného slúchadla

Súčiastka Pb ）（H g ）（Cd ）（Cr(VI )（ PBB ） ( PBDE ）

Zapnite jedno slúchadlo (LED sa rozsvieti na bielo), kliknite na
tlačidlo MFB pre opätovné pripojenie naposledy pripojeného
zariadenia, ak bolo nejaké zariadenie pripojené.
Stlačte

Prepínanie zvukového výstupu
Behom hovoru podržte tlačidlo MFB na 1 s na
prepnutie zvukového výstupu medzi telefónom a
slúchadlami.

Nabíjanie slúchadiel
Slúchadlá vložte do nabíjacieho púzdra (pružinové magnetické
kontakty) musia mať dobrý kontakt).
LED sa pri nabíjaní trvalo rozsvieti na červeno a úplnom
nabití sa na 60 s rozsvieti na bielo.

Nabíjanie púzdra
Púzdro nabíjajte pomocou USB kábla.
Pri nabíjaní sa LED rozsvieti na zeleno, a po úplnom nabití
zhasne.
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Parametre produktu
Stíšenie - zapnúť/vypnúť
V priebehu hovoru dvakrát stlačte tlačidlo MFB pre
zapnutie/vypnutie mikrofónu.

Dvojklik

Model: T1
Operačný dosah: 10 m (vo voľnom
priestore) Verzia Bluetooth: V5.0
Doba nabíjania: približne 2 hodiny
Doba pohotovostného režimu: približne
120 hodín. Doba prehrávania hudby:
približne 4 hodiny
Typ batérie: li-ion
Bluetooth proﬁly:
HFP/HSP/A2DP/AVRCP Kapacita
batérie (slúchadiel): 3.7V 43mAh
Kapacita batérie (nabíjacie púzdro): 3.7V
380mAh. Napájanie (nabíjacie púzdro):
5V 500mA
(Všetky technické údaje sa vzťahujú k praktickému výkonu)

Nebezpečné látky
Telo
Batéria
Náušníky
Príslušenstvo

Napájací
kábel

Tato tabulka bola vytvorená v súlade s predpisom SJ/T 11364.
O ： znamená, že obsah nebezpečnej látky v
homogénnom materiáli tejto súčiastky je v limitoch
nariadenia GB/T 26572.
X : znamená, že obsah nebezpečnej látky najmenej v
jednej časti homogénneho materiálu je mimo limity
podľa nariadenia GB/T 26572.

Poznámka: Slúchadlá nepoužívajte v jednom kuse príliš
dlho, lebo príliš dlhým používaním, môže dôjsť k
poškodeniu vášho sluchu.

Štandardné prevedenie: Q/HL 1-2016 Q/HL 22017
Výrobca: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adresa: Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong, China
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Odmietnutie hovoru:
Podržaním tlačidla MFB na 1 s odmietnete prichádzajúci hovor.

Poznámky: ak párovanie oboch slúchadiel do 20 s zlyhá,
slúchadlá se prepnú do režimu párovania (pripojiteľné k
telefónu).
Podržať

5
Prijatie hovoru:

Tlačidlo MFB podržte stlačené no dobu 3 s (červená LED sa na 2
s rozsvieti).

Tipy
1. Pred používaním náhlavnej súpravy si pozorne
prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre ďalšie
použitie.
2. Pred prvým použitím je nutné úplne nabiť batériu.
3. Ak slúchadlá nebudete používať dlhšie ako dva
týždne je nutné pravidelne dobíjať batériu.
4. Pre nabíjanie používajte nabíjačku vyrobenú kvalifikovaným
výrobcom.
5. Ak váš telefón nemôže slúchadlá nájsť, skontrolujte, či sú
nastavené v režime párovania; ak sú slúchadlá ponechané
po dlhú dobu nespárované, ukončí sa režim párovania,
opätovne spustite párovanie; ak sa pri procedúre vyskytne
chyba v telefóne, reštartujte ho; ak sa pri procedúre vyskytne
chyba v slúchadlách, reštartujte ich.

Upozornenie
1. Slúchadlá nikdy nerozoberajte ani nemeňte z akéhokoľvek
dôvodu, zamedzíte tým ich poškodeniu.
2. Slúchadlá neskladujte v extrémnych podmienkach (pod 0°C
alebo nad 45°C)
3. Zamedzte používaniu kontrolky v blízkosti očí detí alebo zvierat.
4. Slúchadlá nepoužívajte pri búrke, zamedzíte tým ich
nesprávnej funkcionalite a nebezpečiu elektrického
šoku.
5. Na čistenie slúchadiel nepoužívajte chemikálie alebo
detergenty.
6. Slúchadlá udržujte v suchom prostredí.

