
Instrukcja obsługi



Schemat produktu

Wybierz nakładki

Duże Średnie Małe

MFB

Dioda LED

Mikrofon

Pogo pin

Zaleca się wypróbowanie jako pierwszych średniej wielkości 
nakładek, ponieważ jest to standardowa wielkość.



Przed pierwszym parowaniem

Wyjmij obie słuchawki i umieść je w etui, aby je aktywować. 
Uwaga: Jeśli słuchawki nie mogą być naładowane, naładuj euti 
za pomocą kabla USB.

Parowanie

Umieść obie słuchawki w etui do ładowania, aby je aktywować. 
nastęnie wyjmij je z etui, a słuchawki uruchomią się i sparują się 
automatycznie. Prawa słuchawka przejdzie w tryb automatyczne- 
go parowania, podczas gdy dioda LED na lewej słuchawce wyłączy 
się. Na smartfonie wyszukaj urządzenia QCY-T1_R i naciśnij, aby 
połączyć go ze słuchawkami.



Postępuj według poniższych kroków w przypadku nienawiązania 
połączenia.

Wyłącz obie słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk 
MFB na obu słuchawkach przez 20 sekund (dioda LED miga na 
czerwono i biało, a następnie wyłącza się i po 10 sekundach miga 
na czerwono i biało trzykrotnie). Naciśnij i przytrzymaj obie słu- 
chawki przez 1 sekundę, aby je włączyć (dioda miga na czerwono
i biało), następnie automatycznie się sparują. Następnie prawa 
słuchawka przejdzie w tryb automatycznego parowania (dioda 
miga na czerwono i biało), podczas gdy lewa słuchawka jest wy- 
łączona.  Na smartfonie, wyszukaj  urządzenia QCY-T1_R i połącz 
łącz się ze słuchawkami.

Uwaga: Jeśli dwie słuchawki nie mogą się połączyć ze sobą w cią- 
gu 20 sekund, słuchawki przejdą w tryb parowania i będą mogły
się połączyć ze smartfonem. 



Funkcje
Włączanie
Metoda 1: Wyciągnij słcuhawki z etui do ładowania. Uruchomią 
się one automatycznie (dioda LED świeci na biało).
Metoda 2: Wyłącz słuchawki i przytrzymaj przycisk MFB przez 1 
sekundę, aby włączyć je (dioda LED świeci na biało).

Przytrzymaj

Wyłączanie
Przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy (dioda zaświeci się 
na czerwono przez 2 sekundy).

Przytrzymaj

Odrzucanie połączenia
Przytrzymaj przycisk MFB przez 1 sekundę, aby odrzucić połą- 
czenie przychodzące.

Przytrzymaj



Odbieranie połączenia
Naciśnij przycisk MFB, aby odebrać połączenie przychodzące. 
Naciśnij ponownie, aby je zakończyć.

Naciśnij

Przytrzymaj

Naciśnij 2 razy

Zmiana wyjścia audio
Podczas rozmowy telefoniczej przytrztmaj przycisk MFB przez 
1 sekundę, aby zmienić wyjście audio pomiędzy smartfonem a 
słuchawkami.

Wyciszanie
Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij 2 razy przycisk MFB, aby 
włączyć lub wyłączyć wyciszenie.



Odtwarzanie/Pauza
Podczas czuwania w trybie stereo, naciśnij przycisk MFB, aby od- 
tworzyć muzykę. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Naciśnij

Pomijanie utworu
Podczas słuchania muzyki, naciśnij dwukrotnie przycisk MFB na 
prawej lub lewej słuchawce, aby przejść do kolejnej lub poprze- 
dniej piosenki.

Naciśnij 2 razy

Asystent głosowy
W trybie czuwania, przytrzymaj przycisk MFB przez 1 sekundę, 
aby aktywować asystenta głosowego (np. Siri).

Przytrzymaj



Funkcje dostepne wyłącznie w trybie Mono

Ponowne łączenie jednej słuchawki
Włącz jedną słuchawkę (dioda LED zaświeci się na biało). Na- 
ciśnij przycisk MFB, aby ponownie połączyć się z ostatnim 
urządzeniem.
Ładowanie słuchawek
Umieść słuchawki w etui do ładowania (pono pins powinny 
być dobrze zamocowane). Dioda LED będzie świecić się na 
czerwono podzas ładowania i zmieni kolor na biały po 60 s
od pełnego naładowania.
Ładowanie etui
Ładuj etui za pomocą kabla USB. Dioda LED będzie świecić na
zielono podczas ładowania i wyłączy się, gdy zostanie w pełni
naładowane.

Parametry produktu
Model: T1
Zakres operacyjny: 10 (w środowisku bez przeszkód)
Wersja Bluetooth: V5.0
Czas ładowania: ok. 2 godziny
Czas czuwania: ok. 120 godzin
Czas odtwarzania muzyki: 4 godziny
Typ akumulatora: li-ion
Profil Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Pojemność akumulatora (słuchawki): 3,7V 43 mAh
Pojemność akumulatora (etui do ładowania): 3,7V 380 mAh 
Wejście (etui do ładowania): 5V       500mA



       

 
       

             

Zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Substancje szkodliwe
Nazwa 
części

Główny moduł

Akumulator

Wkładki douszne

Akcesoria

Kabel ładowania

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE)

 Niniejszy formularz został stworzony zgodnie z przepisami SJ/T 11364. 
O: oznacza zawartość substancji szkodliwych w jednoltych materia- 
łach mieszczących się w zakresie przepisów GB/T 26572.
X: oznacza zawartość substancji szkodliwych w co najmniej je dnym 
jednolity materiałe, który znajduje się poza przepisami GB/T 26572.

Uwaga: Rozważnie gospodaruj czasem użytkowania, z uwagi na to, iż
użytkowanie przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu.

Standard: Q/HL 1-2016
Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd



     

    
    
   
    
       
     

 

     

    

 

Wskazówki
1. Przed użyciem słuchwek, przeczytaj uważnie  niniejszą instrukcję
obsługi.
2. Słuchawki muszą być w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
3. Jeżeli słuchawki są nieużywane przez co najmniej 2 tygodnie, naładuj je. 
4. Używaj ładowarek uznanych za zgodne przez producenta.
5. Jeśli słuchawki nie odnajdują twojego telefonu, sprawdź, czy są w trybie 
parowania. Jeśli zostawiłeś słuchawki niepodłączone na długi czas, słucha- 
wki wyjdą z trybu parowania. Przejdź ponownie w tryb parowania. Jeśli 
wystąpi błąd parowania z telefonem, zresetuj go i spróbuj ponownie.

Zastrzeżenia
1. Nigdy nie próbuj demontować lub modyfikować słuchawek z 
jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć uszkodzeń i urazów.
2. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0 
°C i ponad 45 °C).
3. Unikaj bliskiego kontaktu wzrokowego ze wskaźnikiem LED (szczególnie
dzieci i zwierząt).

4. Nie używaj słuchawek podczas burz, aby uniknąć błędów lub zwiększe- 
nie ryzyka doznania porażenia prądem elektrycznym.
5. Nie używaj chemikaliów lub silnych detergentów do czyszczenia słucha- 
wek.
6. Nie narażaj słuchawek na działanie wody lub innych cieczy.



    
    

 

 

 

Okres gwaranyjny obowiązuje 12 miesięcy po zakupie produktu
(więcej informacji znajdziesz u swojego dystrybutora).
Darmowa usługa serwisowa:
Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek błędy zwią- 
zane z funkcjonowaniem sprzętu, prosimy o zabranie karty gwa- 
rancyjnej i pokwitowań zakupu do dystrybutora w celu bezpła- 
tnej wymiany.

Damowa wymiana nie zostanie przeprowadzona w następują- 
cych okolicznościach:
1. Uszkodzenia spowodowane wprowadzaniem nieutoryzowa- 
nych zmianami.
2. Defekty lub uszkodzenia mechaniczne spodowane zalaniem 
lub upuszczeniem.
3. Uszkodzenia spowodowane działaniem sił wyższych. Jeśli pro- 
dukt jest uszkodzony lub posiada defekty, które nie zostały wy- 
mienione powyżej, możesz ubiegać się o darmową wymianę.



 

  

 

 

  
   
 
 
  
   
  

 

  
  
  
 
    

 

  
   

 
 
  
 

 

  
  
  
 
    

  

 
 

 
   

Oświadczenie FCC
Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone
pod względem ograniczeń klasy B urządzeń cyfrowych, zgodne z
częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie 
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony
urządzeń domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i 
promieniuje energię fal radiowych oraz nieużywane zgodnie z instru- 
kcją może powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze fal radio- 
wych i telewizyjnych, co może być zauważone przy włączaniu i wyłą- 
czaniu urządzenia. Zaleca się, aby użytkownik skorygował zakłócenia 
na jeden bądź kilka poniższych sposobów:

-Zmienić położenie lub orientację anteny.
-Zwiększyć odległość miedzy urządzeniem a odbiornikiem.
-Podłączyć urządzenie do gniazdka, będącego częścia innego obwodu, 
niż ten, z którego zasilany jest odbiornik.
-Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem 
radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego funkcjono- 
wanie musi spełniać dwa następujące warunki:
(1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie odbiera zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące 
spowodować niepożądane działania.
Każde zmiany i modyfikacje przeprowadzone bez wyraźnej zgody ze 
strony odpowiedzialnej za zgodność może skutkować utratą praw
użytkownika do korzystania z tego urządzenia.



 

 

  
   
 
 
  
   
  

 

  
  
  
 
    

 

  
   

 
 
  
 

 

  
  
  
 
    

  

 
 

 
   

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

zezwolenia zabronione.




