Zawartość

Wyjmij obie słuchawki, wyłącz je i przytrzymaj MFB przez 20
sekund, lub aż światła LED zaczną się świecić na czerwono
i biało. Przytrzymaj MFB znowu przez 1s by włączyć (LED
zaświecą się na czerwono i biało dwa razy). Słuchawki
automatycznie się sparują po włączeniu. Prawa słuchawka
wejdzie automatycznie w tryb parowania, gdy LED w lewej
zgaśnie. Na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenia
QCY-T2C_R, by połączyć się ze słuchawkami.
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Włóż obie słuchawki do etui, aby je aktywować. Wyjmij je,
a słuchawki automatycznie się załączą oraz nawiążą ze sobą
połączenie. Prawa słuchawka wejdzie automatycznie w tryb
parowania, gdy LED w lewej zgaśnie. Na telefonie
komórkowym, wyszukaj urządzenia QCY-T2C_R, aby
połączyć się ze słuchawkami.

(Jeśli słuchawki nie będą chciały się sparować, prosimy o
spróbowanie poniższych kroków)

Przytrzymać

Włączanie
Metoda 1: Wyjmij obie słuchawki i automatycznie się włączą
(LED zaświecą się na biało)
Metoda 2: Przytrzymaj MFB przez 1 sekundę by włączyć (LED
zaświecą się na biało)
Wyłącznie
Przytrzymaj MFB przez 3s by wyłączyć (LED zaświeci się na
czerwono przez 2s).

Etui + ładowarka

Zignoruj połączenie
Przytrzymaj MFB przez 1s by zignorować połączenie
telefoniczne.

Aktywowanie słuchawek

Włóż obie słuchawki do etui, aby je aktowować.

Przełącz źródło dźwięku
Podczas rozmawiania, przytrzymaj MFB na 1s, by przełączyć
dźwięk między komórką a słuchawkami.

Uwaga: Jeśli słuchawki nie ropoznają ładowania, prosimy
załadować etui za pomocą USB.

Asystent głosowy
Podczas oczekiwania, przytrzymaj MFB na 1s by aktywować
asystenta głosowego (np.Siri)
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Nacisnąć

Odbierz połączenie
Naciśnij MFB by odebrać nadchodzące połączenie i naciśnij
znowu aby je zakończyć.
Odtwarzanie/pauza
Gdy gra muzyka, naciśnij MFB by zatrzymać ją i naciśnij
znowu by kontynuować.

Podwójne kliknięcie

Wycisz
Podczas rozmowy, naciśnij MFB dwukrotnie, aby wyciszyć
dźwięk.
Przewiń utwór
Gdy gra muzyka, naciśnij dwukrotnie MFB na prawej/lewej
słuchawce by przewinąć utwór do przodu/w tył.
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Ponowne podłączenie jednej słuchawki
Załącz pojedyńczą słuchawkę (LED zaświeci się na biało)
i naciśnij MFB by podłączyć ponownie słuchawkę z ostatnim
podłączonym telefonem.

Uwagi
1. Prosimy nigdy nie rozkręcać słuchawek lub podejmować
się prób modyﬁkacji, aby uniknąć uszkodzeń.
2. Prosimy nie przechowywać słuchawek w skrajnych
temperaturach (poniżej 0 lub powyżej 45).
3. Nie trzymać indykatora blisko oczu dziecka lub zwierzęcia.
4. Nie używać urządzenia podczas burzy, by unniknąć
problemów z działaniem i porażenia.
5. Nie czyścić słuchawek żrącymi chemikaliami.
6. Unikać kontaktu z wodą.

Ładowanie słuchawek
Włóż słuchawki do etui by je naładować (wtyki ładowania
muszą się stykać). LED na słuchawkach zaświeci się na
czerwono podczas ładowania i zaświeci się na biało przez 60
sekund.
Ładowanie etui
Ładowanie etui za pomocą kabla USB.
LED na etui będzie migać na zielono podczas ładowania i
zaświeci się stale na zielono, gdy zakończy ładowanie.

Ta tabela została sporządzona przez regulacje SJ/T 11364
O: oznacza, że szkodliwa substancja w tym materiale jest w
zakresie regulacji GB/T 26572
X: oznacza, że szkodliwa substancja w przynajmniej jednym
z materiałów jest poza limitem regulacji GB/T 26572

Parametry
Model: In1852
Zasięg: 10m (bez przeszkód)
Wersja BT: V5.0
Czas ładowania: około 2 godziny
Czas oczekiwania: około 120 godzin
Czas odtwarzania muzyki: około 4 godziny
Tryb baterii: li-ion
Proﬁle BT: HFP/HSP/A2DP
Pojemność baterii (etui): 3.7V 800mAh
Wejście (etui): 5V=800mA

UWAGA: korzystaj z urządzenia rozsądnie. Długie
użytkowanie może być szkodliwe dla słuchu.

Porady
1. Przed korzystaniem ze słuchawek, prosimy przeczytać
instrukcję
i zachować ją na przyszłość.
2. Słuchawki muszą być w pełni naładowane przed
pierwszym użyciem.
3. Prosimy naładować słuchawki, jeśli nie były używane przez
dwa tygodnie lub dłużej.
4. Prosimy używać tylko dedykowanych ładowarek.
5. Jeżeli telefon nie może wykryć słuchawek, prosimy
sprawdzić czy jest w trybie parowania; słuchawki zakończą
parowanie, jeśli są przez długi czas niepodłączone; jeśli
telefon wyświetli błąd - prosimy o ponowne włączenie go.
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i naciśnij MFB by podłączyć ponownie słuchawkę z ostatnim
podłączonym telefonem.

Darmowa wymiana nie została dokonana, jeśli:
Szkody zostały dokonane przez rozkręcenie.
Uszkodzenia spowodowane są przeciekaniem cieczy.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością ﬁrmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych,
całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.
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