
QCY-T12
Bezprzewodowe słuchawki

Dla lepszych efektów, zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację QCY przed
rozpoczęciem użytkowania.



Budowa urządzenia



Sposób łączenia

Pierwsze łączenie
Wyjmij  obie  słuchawki,  aby je  włączyć.  Automatycznie się  połączą ze
sobą  i  będzie  można  się  z  nimi  połączyć  na  telefonie.  Na  telefonie,
wyszukaj QCY-T12 i połącz się z nim.

Przełączanie połączonych urządzeń
1.  Wyłącz  funkcję  Bluetooth  na  telefonie  A.  Słuchawki  się  odłączą
i będzie można się z nimi ponownie połączyć.
2. Na telefonie B, wyszukaj QCY-T12 i połącz się z nim.

Łączenie się z wieloma urządzeniami nie jest wspierane. Słuchawki będą
automatycznie się łączyć z telefonem B po ponownym włączeniu.



Przywracanie ustawień fabrycznych

(Wykonaj  poniższe  czynności,  jeśli  pojawią  się  problemy  podczas
łączenia)
1. Wyczyść historię połączeń na telefonie, jeśli jakąś istnieje.
2. Włóż słuchawki do etui i przytrzymaj przyciski obu przez 10s, aż diody
LED  będą  migać  na  czerwono  i  zielono.  Po  3  cyklach  ustawienia
fabryczne  zostaną  przywrócone.  Po  zakończeniu,  słuchawki
automatycznie się połączą ze sobą po ponownym wyjęciu z etui.



Sposób noszenia

1. Obróć słuchawki i włóż je do ucha. Potrząśnij głową, aby upewnić się,
że leżą stabilnie.
2. Skieruj mikrofon w stronę ust, aby zapewnić lepszy dźwięk podczas
rozmowy.
3.  Noś  słuchawki  poprawnie  –  powinny  być  założone  dokładnie,
a głośniczki powinny znajdować się w kanałach usznych.



Tryb Mono

1. Jeśli słuchawki były wcześniej ze sobą parowana, przytrzymaj panel na
dowolnej  jednej,  aby ją  włączyć.  Słuchawki  automatycznie się  połączą
w ciągu 5 sekund (dioda LED będzie migać na niebiesko).
2. Na telefonie, wyszukaj QCY-T12 i połącz się z nim.

Ładowanie słuchawek

Włóż  obie  słuchawki  do  etui  i  zamknij  pokrywę.  Słuchawki
automatycznie się wyłączą i rozpoczną ładowanie.

Ładowanie etui

Gdy  etui  jest  ładowane,  dioda  LED  na  nim  będzie  się  świecić  na
czerwono  i  zmieni  kolor  na  zielony  po  naładowaniu  do  pełna.  Gdy
słuchawki są ładowane, LED na słuchawkach zaświeci się na zielono prze
1 minutę.



Funkcja Obecny stan Działanie LED Powiadomienie

Włączanie Słuchawki nie znajdują 
się w etui

Przytrzymaj przycisk przez 1.5s Dioda LED 
miga na zielono

TON

Słuchawki są w etui Otwórz pokrywę

Wyłączanie Słuchawki są włączone i 
etui posiada moc

Włóż słuchawki do etui i automatycznie 
się wyłączą

Dioda LED 
świeci się na 
czerwono

\

Słuchawki są włączone Przytrzymaj przycisk słuchawek przez 5s Dioda LED 
świeci się na 
czerwono przez
2s

TON

Odbieranie/zakończenie 
połączenia

Połączenie 
przychodzące/łączenie 
się

Dwukrotnie naciśnij przycisk aby odebrać 
połączenie/zakończyć je

\ TON

Ignorowanie połączenia Połączenie przychodzące Przytrzymaj przycisk słuchawki przez 1.5s \ TON

Asystent głosowy Słuchawki połączone z 
telefonem

Trzykrotnie naciśnij przycisk na lewej 
słuchawce

\ TON

Pauza/ponowne 
odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie Dwukrotnie naciśnij przycisk \ \

Poprzedni utwór Odtwarzanie Przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce \ \

Kolejny utwór Odtwarzanie Przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce \ \

Tryb gamingowy Słuchawki połączone z 
telefonem

Trzykrotnie naciśnij przycisk na prawej 
słuchawce aby włączyć/wyłączyć

\ TON



Zawartość szkodliwych substancji w urządzeniu

Uwaga:  korzystaj  z  urządzenia  rozsądnie,  aby  nie  uszkodzić  swojego
słuchu.
Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adres: Daojiao, Dongguan, Guangdong, Chiny



Ostrzeżenia
1. Przed użyciem słuchawek, zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją
na przyszłość.
2. Słuchawki należy naładować do pełna przed pierwszym użyciem.
3. Jeśli słuchawki nie są używane przez przeszło dwa tygodnie, ładuj je 
regularnie.
4. Należy używać certyfikowanych ładowarek.
5. Jeśli telefon nie może wykryć słuchawek, sprawdź czy są w trybie 
parowania; słuchawki wychodzą z trybu parowania, jeśli nie są połączone 
przez długi czas - należy wtedy ponownie wejść w tryb. Jeśli pojawi się 
błąd na telefonie, uruchom go ponownie. Jeśli pojawi się błąd związany ze 
słuchawkami, uruchom je ponownie.

Porady
1. Nigdy nie rozkręcaj ani modyfikuj słuchawek samemu, aby uniknąć 
uszkodzeń oraz zagrożenia.
2. Nie przechowuj słuchawek w skrajnych temperaturach (poniżej 0°C lub
powyżej 45°C).
3. Trzymaj diody z dala od oczu dzieci oraz zwierząt.
4. Nie należy używać słuchawek podczas burzy, aby uniknąć ryzyka 
porażenia lub uszkodzenia.
5. Nie używaj żrących chemikaliów lub detergentów do czyszczenia 
słuchawek.
6. Słuchawki powinny być suche.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy
INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub

części instrukcji bez zezwolenia zabronione.


