
Držet

Držet

Vypnutí
Držte tlačítko MFB pod dobu 3 s (LED svítí 2 s červeně)

Ignorování hovoru
Pro ignorování hovoru držte tlačítko MFB 1 sekundu.

Přijetí hovoru
Pro přijetí / ukončení hovoru stiskněte 1x tlačítko MFB.

Poznámka: Pouze sluchátko spárované s telefonem
může ovládat hovory.

Dr žet

Stisknout

 
Obnovení továrního nastavení
Držte tlačítko MFB 5 s (dioda se rozbliká červeně a bíle). 
Veškerá nastavení i údaje o dříve spárovaných 
zařízeních budou ztraceny.

Play / Pauza
Pro pozastavení / spuštění přehrávání stiskněte 1x
tlačítko MFB na sluchátku.

Skok na další skladbu
Pro skok na další skladbu stiskně te 2x tlačítko MFB.

1x stisknout

2x stisknout

 

S přenosem Bluetooth 4.2 budete HD zvuku 
blíže než kdy předtím.

Bezdrátové vzájemné párování p řináší Stereo
zvuk bez nutnosti propojení kabelem.

Sluchátka je možné nabíjet i v kapse na cestách
pomocí nabíjecího boxu.

Používání ve Stereo módu Přehrávání v obou sluchátkách Monofonní mód (1 sluchátko) Používání v monofonním módu
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Z
D
a
rž
p
te
nu

tla
tí
čítko MFB po dobu 1 s (LED se rozsvítí bíle) Držte 5 s 

Držte tlačítko MFB po dobu 1 s (LED se rozsvítí bíle)

Vypnutí
Pro vypnutí obou spárovaných sluchátek stačí podržet
tlačítko MFB po dobu 3 s na jednom z nich.
Led dioda zasvítí na 2 s červeně.

Play / Pauza
Pokud jsou sluchátka navzájem spárovaná, stačí stisknout 
tlačítko MFB pro zahájení / ukončení přehrávání.

Skok na další skladbu
Pro skok na další skladbu stiskněte 2x po sobě tlačítko 
MFB.

2. Podržte MFB tlačítko na jednom sluchátku po dobu 
alespoň 5 sekund, abyste aktivovali párovací mód. Poté
sluchátka vyhledejte v telefonu (QCY Q29) mezi 
dostupnými Bluetooth zařízeními a zvolte Spárovat.

Funkce sluchátek

Blu etooth 4.2

Přehled

Výběr vhodného nástavce

Velký                      Střední                     Malý

Multifunkční tlačítko (MFB)
LED dioda

MIKROFON

Piny nabíjení

Doporučujeme vyzkoušet nejprve střední velikost
nástavců, které sedí většině uší nejlépe.

Přepnutí na druhý hovor provedete snadno stisknbutím
tlačítka MFB během probíhajícího hovoru. Pokud je ve
stejnou dobu na telefonu detekován druhý hovor,
přepne se telefon na něj. Původní hovor bude přidržen.
Pro ignorování druhého příchozího hovoru přidržte
tlačítko MFB po dobu 1 s. 

Přepínání mezi hovory

Ovládání hlasovými povely
Pro aktivaci hlasového ovládání držte tlačítko MFB po 1 s.

Opětovné připojení sluchátka k telefonu
Zapněte jedno sluchátko (led dioda bude svítit bíle)
a poté stiskněte MFB pro opětovné připojení naposled
použitého zařízení (sluchátko již bylo se zařízením
dříve spárováno).

Jak sluchátka nosit

Konec sluchátka by měl směřovat k ústům - viz obrázek.

Nabíjení sluchátek
Na vybitou baterii vždy upozorní hlas ve sluchátku.
Led dioda bude během nabíjení svítit červeně
a po nabití zhasne.

Pro nabití umístěte sluchátka zpět do nabíjecího boxu.
Dbejte na správné umístění pinů.

Stereo mód 

Sejměte ochrannou fólii

1. Sejměte fólii z obou sluchátek a aktivujte je opětovným 
uložením do nabíjecího boxu.
Poznámka: Pokud se sluchátka v boxu nenabíjejí, nabijte přes 
USB kabel nejprve samotný box (instrukce najdete dále).

Nabití nabíjecího boxu
LED dioda sv ítí během nabíjení červeně. Po nabití zhasne.

 Bluetooth sluchátka do uší

Parametry
Model number: QCY-Q29 Pro
Pohotovostní režim : až 80 h
Baterie: Li-polymer
Rozměry: 25.3×17.3×29mm
Dosah: 10 m(bez překážek)
Bluetooth profile:HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Kapacita baterie: 3.7 V  43 mAh na sluchátko
Kapacita baterie boxu: 3.7 V  220mAh

Bluetooth version:V4.2
Weight: 5.3g
Výdrž hovoru: až 3 h

Přepnutí audio výstupu mezi telefonem a sluchátky
Během hovoru podržte tlačítko MFB po dobu 1 s.

Držet

Vypnutí / zapnutí zvuku
Během hovoru stiskněte 2x tlačítko MFB  pro vypnutí
nebo zapnutí zvuku.

2x stisknout

V p řípadě poruchy sluchátek kontaktujte prodejce.

Web: en.qcy.com

 

  

1. Držte tlačítko MFB na jednom ze sluchátek 5 s
pro aktivování párovacího módu. LED bliká bíle a červeně.
2. Na telefonu vyhledejte "QCY-Q29 Pro" a zvolte Spárovat.
3. Tím je párování s telefonem dokončeno.

Důležité pokyny

1. Před použitím sluchátek si nejprve prostudujte tento 
manuál.

2. Před prvním použitím sluchátka plně nabijte
(box i sluchátka).

3. Pokud sluchátka po dobu delší než 2 týdny nepoužíváte, 
před dalším použitím je nejprve nabijte.

4. Používejte pouze nabíječky vyrobené a certifikované 
spolehlivými výrobci.

5. Pokud není možné vyhledat sluchátka v seznamu 
bluetooth zařízení v dosahu telefonu, ověřte, zda se stále 
nacházejí v párovacím módu (blikání diody 
červená/modrá). Párovací mód se totiž po čase, kdy 
nedojde ke spárování, automaticky ukončí.

6. Pokud nedojde k vzájemnému spárování sluchátek poté, 
co zapnete druhé z nich, přidržte na obou sluchátkách 
tlačítko MFB, dokud se na obou nerozsvítí bílá dioda. 
Vyčkejte, než se vzájemné párování dokončí.

Upozornění

1. Sluchátka nikdy nerozebírejte ani neupravujte.

2. Neukládejte sluchátka v místech s velmi vysokou  
    teplotou (pod 0°C a nad 45°C).

3. Nedívejte se na LED diodu příliš zblízka.

4. Nepoužívejte sluchátka během bouřky.

5. Při čištěné nepoužívejte žádné chemikálie ani 
    agresivní čisticí prostředky.

6. Sluchátka udržujte suchá.

Poznámka: Nepoužívejte sluchátka dlouhou dobu 
při vysoké hlasitosti, abyste si nepoškodili sluch.

3. Po úspěšném spárování prvního sluchátka s telefonem 
zapněte krátkým přidržením MFB tlačítka také druhé
sluchátko. To se automaticky spáruje s prvním a tím je 
proces dokončen.

QCY-Q29 Pro
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