(Az első párosításhoz)

Áttekintés
Válasszon EarTip-eket

(Kérjük végezze el a következő lépéseket, ha
nem sikerül csatlakozni.)

Hívás fogadása

Funkciók

Nyomja meg a multifunkciós gombot (MFB)

Bekapcsolás
1. módszer: vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból é s
automatikusan be fognak kapcsolni (a LED fehéren világít).
2. módszer: kapcsolja ki a fülhallgatókat és tartsa
nyomva a multifunkciós gombot (MFB) 1 másodpercre,
hogy bekapcsolja őket (a LED fehéren világít).

hívásindításhoz, illetve mégegyszer annak
befejezéséhez.

Érintse meg az
Nagy

Középső

Kicsi

Tartsa nyomva

Váltson audió kimenetet
LED
MFB-t

Mikrofon
Töltőcsatlakozó

Vegye ki az EarBuds-ot a tokjából (mindkettőt), majd
helyezze őket vissza a tokba, hogy aktiválja azokat.
Megjegyzés: Ha az EarBuds nem töltődik fel, kérjük töltse fel
a tokot az USB kábellel (részletekért hivatkozzon a
következő lépésre).

Hogyan párosítsuk

Ajánlott először a közepes EarTips-ekkel kipróbálni,
a legtöbb embernél működik.

Felhasználói útmutató

Lejátszás/Szünet
Amikor sztereó módban, készenléti
üzemmódban van a készülék, nyomja meg az
MFB-t, hogy elindítsa a lejátszást, szünetért
megint érintse meg azt.

Helyezze mindkét EarBud-ot a töltőtokba, hogy aktiválja
őket, majd vegye ki a tokból és automatikusan
bekapcsolnak és párosítódnak. A jobb EarBud
automatikusan párosítási módba fog lépni
mikor a LED kikapcsol a bal EarBud-on. Mobiltelefonon,
keressen a QCY-T1_ R névre és válassza ki, hogy mindkét
EarBud-ot csatlakoztassa a telefonhoz.

Kapcsolja ki mindkét EarBud-ot és nyomja meg és
tartsa az ujját mindkét fülhallgató MFB-jén 20
másodpercig (a LED piros és fehér színben felvillan,
majd kikapcsol majd 10 másodperccel később pirosan
és fehéren 3-szor). Nyomja meg és tartsa nyomva a
két EarBud-ot 1 másodpercig a bekapcsoláshoz, (a LED
vörös-fehéren villog kétszer) és a két EarBud
összekapcsolódik. A jobb EarBud automatikusan párosítási
üzemmódba lép (a LED vörösen és fehéren villog) mikor a
LED a bal EarBud-on kikapcsol. Mobiltelefonon keresse a
QCY-T1_R nevet és válassza ki, hogy mindkét EarBud-ot
a telefonhoz csatlakoztassa.
Megjegyzés: ha két EarBuds nem tud egymáshoz csatlakozni 20
mp alatt, akkor párosítási módba lépnek (telefonhoz
csatlakoztatható).

Kikapcsolás
Tartsa nyomva az MFB-t legalább 3
másodpercig(vörös LED bekapcsol 2
másodpercre).

Hívás közben, nyomja le az MFB-t 1 mp-re, hogy a
hangkimenetet váltogassa a telefon és a fülhallgatók
között.

Tartsa nyomva
Tartsa nyomva

Hívás elutasítása

Némítás be/ki

Tartsa nyomva az MFB-t 1 másodpercig,
hogy elutasítsa a bejövő hívást.

hogy a némítást be/ki kapcsolja.

Tartsa nyomva

Amikor hívásban van, érintse meg kétszer az MFB-t,

Duplán érintse meg

A következő funkciók csak monó-módban
használhatóak
Single EarBud Újracsatlakozás
Kapcsoljon be egy EarBud-ot (a LED fehéren fog
világítani), nyomja meg az MFB-t a legutóbb használt
készülékhez történő csatlakozáshoz, ha van ilyen.

Töltse a fülhallgatókat
Érintse meg az

Zeneszám váltása Előre/vissza
Mikor zenét játszik, nyom ja meg duplán az MFB-t a
jobb/bal EarBud-on, hogy visszafelé, vagy előre
léptessen a számok között.

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba(az érintkezőknek
megfelelően kell érintkezniük).
A LED állandó pirosan fog világítani, mikor töltés és fehérre
vált 60 másodpercig, amikor feltöltődik.

Töltse a tokot
Kérjük töltse a tokot USB kábellel.
A LED állandó zölden világít mikor a tok töltés alatt áll
és kikapcsol, amint feltöltődött.

Dupla érintés

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

Hangasszisztens
Készenléti üzemmódban nyomja le az MFB-t 1
másodpercig, hogy aktiválja a hangasszisztenst (pl. Siri).

Tartsa nyomva
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