Prvé spárovanie

Prehľad
Výber správnych nástavcov

(Ak nedôjde k úspešnému škárovanie podľa popisu,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.)

Funkcie
Zapnutie
Metóda 1: po vybratí z puzdra sa slúchadlá automaticky
zapnú (LED dióda svieti na bielo).
Metóda 2: vypnutá slúchadlá zapnete podržaním MTF
tlačidla po dobu 1 s (dióda svieti na bielo).

Prijatie hovoru
Stlačte MTF tlačidlo pre prijatie / ukončenie hovoru.

Stlačiť
Veľký

Stredný

Malý

Držať 1 s

Prepnutie zvukového výstupu
Vypnutie
Multifunkčné
(MFT) tlačidlo

LED
Vyberte slúchadlá z puzdra a znovu ich umiestnite späť.
Tým dôjde k aktivácii slúchadiel.
Mikrofón

Nabíjací
konektory

Poznámka: Ak nie sú slúchadlá správne nabitá, pripojte najprv
celé puzdro k nabíjačke / napájanému USB výstupu. Viac
informácií nájdete v ďalšej kapitole.

Ako slúchadlá spárovať

Návod na obsluhu

Odporúčame vyskúšať najprv nástavce strednej
veľkosti, ktoré sedia správne väčšine užívateľov.

Prehrávanie hudby môžete pozastaviť / obnoviť
stlačením MTF tlačidla.

Pripojenie jediného slúchadlá v režime MONO
Aktivujte (zapnite) iba jedno slúchadlo (dióda svieti bielo),
stlačte krátko MTF tlačidlo pripojenia k telefónu
(poslednému použitému zariadení).

Dobíjanie slúchadiel
Stlačiť

Ďalšie / predchádzajúca skladba
Dvojitým stlačením MTF tlačidla počas prehrávania
zmeníte prehrávanú skladbu (pravé slúchadlo pre
nasledujúce a ľavé pre predchádzajúcu skladbu).

Stlačiť 2x

Hlasový asistent

Aktiváciu vykonáte pridržaním MTF tlačidla 1 s
(ak nehrá hudba ani nie je aktívny hovor).

Držať 1 s

Vložte obe slúchadlá do dobíjacieho puzdra (na správnu
pozíciu je usadí magnet). Na oboch slúchadlách sa
rozsvieti červená dióda. Po nabití slúchadiel sa dióda na
minútu rozsvieti bielo.

Poznámka: Ak sa slúchadlám počas 20 s nepodarí vzájomne
spárovať, prepnú sa obe do párovacieho módu pre spárovanie
s telefónom.

Po úspešnej aktivácii slúchadiel je opäť vyberte z puzdra.
Slúchadlá sa automaticky navzájom spárujú. Pravé
slúchadlo sa zároveň automaticky prepne do párovacieho
módu (po zhasnutí diódy na ľavom slúchadle). Teraz stačí
len zvoliť v dostupných BT zariadeniach na telefóne QCY T1_R, aby došlo ku spárovanie slúchadiel s telefónom.

Tipy

Prehrávanie / pauza

Vypnite obe slúchadlá (podržaním MFT tlačidiel) a potom
znova stlačte a držte obe MFT tlačidlá cca 20 s (LED bliká na
červeno a bielo, potom zhasne a za 10 s blikne červeno a
bielo 3x). Aktivujte obe slúchadlá (držte 1 s MFT tlačidlá, 2x
červené a biele bliknutie), aby došlo k ich vzájomnému
škárovanie. Pravé slúchadlo sa potom prepne do párovacieho
módu. Vyhľadajte na telefóne medzi dostupnými BT
zariadeniami QCY-T1_R a kliknite pre ich pripojenie.

1. Pred prvým použitím slúchadiel si preštudujte
návod na použitie.
2. Pred prvým použitím je nutné slúchadlá plne nabiť.
3. Ak slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívate, čas od času
je znova nabite.
4. Používajte len kvalitné overené nabíjačky.
5. Nedarí Ak sa slúchadlá spárovať s telefónom,
skontrolujte, či je aktívny párovací režim. Párovací
mód sa po čase sám ukončí a je nutné ho v prípade
nutnosti znovu aktivovať.

Záručné podmienky
Záruka sa nevzťahuje na nasledovné druhy závad:
1. Poškodenie spôsobené neautorizovaným zásahom
do zariadenia.
2. Fyzické poškodenie slúchadiel spôsobené pádom
alebo nárazom.
3. Poškodenie vyššou mocou.

Technická špecifikácia
Model: T1
Dosah: 10 m (bez prekážok)
Bluetooth verzie: V5.0
Nabíjanie: cca 2 h
Pohotovostná výdrž: cca 120 h
Výdrž na jedno nabitie: cca 4 h
Batéria: Li-ion, 3.7 V, 43 mAh
Bluetooth proﬁly: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Batérie v puzdre: 3.7V, 380mAh
Nabíjanie: 5V, 500mA

Upozornenie
1. Slúchadlá nikdy nerozoberajte, aby nedošlo k ich
poškodeniu alebo strate záruky.
2. Neodkladajte slúchadlá na miestach s vysokou
teplotou (nad 45 stupňov) alebo vlhkosťou.
3. Na diódu sa nikdy nepozerajte zblízka, aby nedošlo k
poškodeniu zraku.
4. Nepoužívajte slúchadlá počas búrky, aby nedošlo k
poškodeniu alebo úrazu el. prúdom.
5. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie. Vhodný
je iba vlhkú handričku.
6. Slúchadlá udržujte vždy suchá.

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

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

MADE IN CHINA FCC ID: RDR-Q26

Pridržaním MTF tlačidla počas hovoru na 1 s
prepnete zvuk hovoru zo slúchadiel na telefón.

Držať 1 s
Držať 3 s

Zapnutie / vypnutie funkcie Mute (Stíšenie)
Ignorovanie hovoru
Držte 1 s stlačené MTF tlačidlo a hovor bude odmietnutý.

Držať 1 s

Dobíjanie púzdra
Puzdro nabijete pripojením k nabíjačke / výstupu USB
pomocou kábla. Počas nabíjania svieti dióda zelene, po
nabití dióda zhasne.

Držte 3 s stlačené MTF tlačidlo (dióda sa na 2 s
rozsvieti červeno).

Funkciu Mute aktivujete dvojitým stlačením
MTF tlačidla počas telefonického hovoru.

Stlačiť 2x

