QCY-T10 Pro
Słuchawki bezprzewodowe

Aby lepiej wykorzystać możliwości
urządzenia, zeskanuj kod QR aby
pobrać aplikację QCY

Budowa urządzenia
Otwór przeciwko ciśnieniu

Mikrofon wyciszający

Panel dotykowy

LED
Mikrofon
Styki ładujące
LED

Port ładowania
USB typ-C

Przycisk
wielofunkcyjny etui

Sposób łączenia
Pierwsze łączenie:
1. Otwórz pokrywę i wyjmij słuchawki z etui.
2. Na telefonie, wyszukaj QCY-T10 Pro i połącz się.
* Słuchawki będą się teraz automatycznie łączyć z ostatnim połączonym
urządzeniem.
Przełączanie połączonych urządzeń:
1. Wyłącz funkcję Bluetooth w telefonie A i słuchawki automatycznie
przejdą ponownie w tryb łączenia.
2. Na telefonie B włącz Bluetooth, wyszukaj QCY-T10 Pro i połącz się.
* Nie można się połączyć z wieloma urządzeniami jednocześnie.
Słuchawki teraz będą automatycznie łączyły się z telefonem B po
wyjęciu.

Ustawienia fabryczne
1. Włóż słuchawki do etui i otwórz pokrywę.
2. Przytrzymaj przycisk na etui przez 10s, aż diody LED na etui i słuchawkach będą migać na czerwono i niebiesko trzy razy, aby przywrócić
ustawienia fabryczne.
*Wypróbuj powyższe kroki, jeśli nie możesz się połączyć ze słuchawkami.

Sposób noszenia
1. Włóż słuchawki do uszu i potrząśnij głową, aby sprawdzić czy
bezpiecznie zostały założone.
2. Skieruj mikrofon do ust, aby lepiej odbierać dźwięk w przypadku
odebrania połączenia.
3. Należy pamiętać o tym, by otwory słuchawek był skierowane do
kanału usznego.

Tryb mono
1. Wyjmij dowolną jedną słuchawkę, aby się włączyła (dioda będzie
migać na czerwono i zielono).
2. Na telefonie włącz Bluetooth, wyszukaj QCY-T10 Pro i połącz się.
Ładowanie słuchawek
Włóż słuchawki do etui, aby się wyłączyły i rozpoczęły ładowanie (dioda
będzie się świecić na czerwono podczas ładowania. Po zakończeniu
ładowania zaświeci się przez 1 minutę na zielono).
Ładowanie etui
Etui należy naładować za pomocą kable USB. Dioda na etui będzie się
świecić na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po
naładowaniu.

Funkcje

Muzyka - pauza
/ odtwarzanie

Asystent głosowy

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie muzyki

Połączony

Połączenie przychodzące

Połączenie przychodzące/
łączenie się

Słuchawki są w etui i pokrywa
jest otwarta

Włączony/etui jest naładowane

Włączony

Słuchawki są w etui

Wyłączony

Obecny stan

Trzykrotnie naciśnij prawy panel
aby wł./wył.

Przytrzymaj prawy/lewy panel przez 1.5s
aby przełączyć się na kolejny/poprzedni
utwór.

Podczas odtwarzania, naciśnij dwukrotnie
panel aby zatrzymać odtwarzanie.
Naciśnij ponownie, aby odtwarzać.

Trzykrotnie naciśnij lewy panel

Przytrzymaj panel przez 1.5s

Naciśnij dwukrotnie lewy/prawy panel

Przytrzymaj przycisk na etui przez 10s

Włóż słuchawki i zamknij pokrywę

Przytrzymaj panele dotykowe przez 4.5s

Otwórz pokrywę i wyjmij słuchawki

Przytrzymaj panele dotykowe przez 1.5s

Operacja/efekt

Funkcje

Przełączenie
utworu

Łączenie

Odbieranie/
zakończenie
Ignorowanie
połączenia

Ustawienia
fabryczne

Wyłączanie

Włączanie

Niskie opóźnienie

LED

Powiad.

Sygnał
dźwiękowy

Sygnał
dźwiękowy

Dioda świeci na
Sygnał
zielono przez 2s dźwiękowy

Dioda świeci
na czerwono
przez 2s

Dioda miga
na czerwono
i zielono 3 razy

Sygnał
dźwiękowy
Sygnał
dźwiękowy
Sygnał
dźwiękowy

Sygnał
dźwiękowy

Szkodliwe substancje w produkcie
Nazwa
elementu

Szkodliwe substancje

Obudowa
Akumulator
Końcówki
Akcesoria
Kabel
ładowania

Tabela ta została wykonana w zgodności z rozporządzeniem SJ/T 11364.
O: oznacza, że zawartość szkodliwej substancji w podanym elemencie
znajduje się wewnątrz limitów podanych w rozporządzeniu (EU)
2015/863.
X: oznacza, że zawartość szkodliwej substancji w przynajmniej w jednym
z elementów przekracza limity podane w (EU) 2015/863, lecz nie ma w
tej chwili dostępnej żadnej alternatywy, dlatego zawartość ta nadal
spełnia warunku EU ROHS w ramach wyjątku.

Uwaga: należy używać urządzenia z rozwagą, aby nie uszkodzić słuchu.
Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adres: Daojiao, Dongguan, Guangdong, Chiny

Porady
1. Przed użyciem słuchawek, zapoznaj się z instrukcją i zachowuj ją na
przyszłość.
2. Słuchawki muszą zostać naładowane do pełna przed pierwszym
użyciem.
3. Jeśli słuchawki nie są używane przez przeszło dwa tygodnie, należy je
regularnie ładować.
4. Należy używać ładowarek certyﬁkowanych producentów.
5. Jeśli telefon nie może wykryć słuchawek, sprawdź czy są w trybie
parowania; Słuchawki wychodzą z trybu parowania, jeśli nie są przez
dłuższy czas używane i należy w niego wejść ponownie; jeśli na telefonie
pojawi się błąd, uruchom go ponownie. Jeśli pojawi się błąd słuchawek,
uruchom je ponownie.

Uwagi
1. Nigdy nie rozkręcaj ani nie modyﬁkuj słuchawek, aby ich nie uszkodzić
i by nie spowodować zagrożenia.
2. Nie należy przechowywać słuchawek w skrajnych temperaturach
(poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Należy trzymać diodę z dala od oczu dzieci oraz zwierząt.
4. Nie należy używać słuchawek podczas burzy, aby uniknąć problemów
z działaniem oraz porażenia.
5. Nie należy czyścić urządzenia żrącymi detergentami.
6. Należy dbać o to, by urządzenie było suche.

