
QCY-T3e 
( Návod k obsluze ) 

Přijetí hovoru
Příchozí hovor přijmete dvojitým poklepáním na 
dotykovou plochu a stejným způsobem hovor také 
ukončíte.

Odmítnutí hovoru
Přidržte dotykovou plochu cca 2 s  pro 
odmítnutí hovoru.
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Třícestné volání a přepínání hovorů
Dvojitým klepnutím na dotykovou plochu přijmete hovor z 
telefonu 1. Pokud druhé spárované zařízení také přijímá 
hovor, můžete na něj přepnout opět dvojitým poklepáním 
(první hovor bude přidržen).

Pro přepnutí mezi dvěma hovory na jednom telefonu 
přidržte dotykovou plochu cca 2 sekundy. Druhý hovor 
bude přidržen.

Jak sluchátka nosit

Směrování mikrofonu k ústům

Nabíjení sluchátek
Sluchátka vložte zpět do pouzdra. Pokud je nutné 
jejich nabití aktivuje se automaticky (LED svítí červeně 
a po nabití se krátce přepne na bílou). 

Nabíjení pouzdra
Pouzdro nabíjejte přiloženým USB kabelem. Během 
nabíjení svítí dioda na pouzdře zeleně a po plném 
nabití zhasne.

TWS reřim 
Otevřte pouzdro a vyjměte obě sluchátka. Ta se 
automaticky zapnou a vzájemně spárují. Pravé sluchátko 
se automaticky přepne do režimu párování s telefonem, 
jakmile levá LED dioda zhasne. Na telefonu vyhledejte v 
dostupných BT zařízeních QCY T3 R a klepně pro připojení.

RESET - Pokud se sluchátka vzájemně 
nespárují, použijte následující postup: 

Vypněte sluchátka. Následně držte obě dotykové plochy 
cca 20 s (nebo dokud nezačne dioda blikat bíle a 
červeně). Vraťte obě sluchátka do pouzdra a znovu je 
vyjměte. Sluchátka se zapnou a vzájemně spárují. 
Párování sluchátka s telefonem bude možné, jakmile 
dioda na levém sluchátku zhasne. V dostupných BT 
zařízeních na telefonu vyhledejte QCY T3 R a zvolte 
pro připojení.
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Bluetooth 5.0

Snadné dotykové ovládání

Čistý přenos hlasu díky 
mikrofonu s potlačením 
hluku

Zapnutí

Přidržte dotykovou plochu 2 s nebo otevřete pouzdro.
Během nabíjení se při vyjmutí sluchátek z pouzdra 
rozsvítí LED bíle na 1 sekundu.

Vypnutí
Přidržte dotykovou plochu 8 sekund nebo vraťte 
sluchátka zpět do pouzdra (LED bude 2 s svítit 
červeně).

Ovládání hlasitosti
Hlasitost +: posunutí prstem nahoru po dotykové ploše
Hlasitost –: posunutí prstem dolů po dotykové ploše

Následující / předchozí skladba
Během přehrávání přidržte dotykovou plochu 2 
sekundy (L = předchozí, R =  následující skladba)

Hlasový asistent
Trojité poklepání na levou dotykovou plochu aktivuje 
hlasového asistenta.

Tovární nastavení
Vypněte sluchátka a přidržte dotykovou plochu 20 s 
dokud LED nezabliká červeně / bíle a nezhasne.

Přehrávání v režimu Stereo

Play / Pauza 
Pozastavení / obnovení přehrávání provedete dvojitým 
poklepání na dotykovou plochu sluchátka. 

Tipy 

Režim Mono

Přidržet 5 s

1. Vypněte sluchátka a následně přidržte dotykovou plochu
jednoho ze sluchátek cca 5 s pro zapnutí párovacího 
módu (dioda bliká bíle a červeně).

2. V dostupných BT zařízeních na telefonu vyhledejte a 
zvolte QCY T3 R nebo L pro připojení sluchátka k 
telefonu.

Ovládání 
Zapnutí
Přidržte dotykovou plochu 2 s (LED svítí 1 s bíle).
Během nabíjení se při vyjmutí sluchátek z pouzdra 
rozsvítí LED bíle na 1 sekundu.

Vypnutí 
Přidržte dotykovou plochu 8 sekund nebo vraťte sluchátka 
zpět do pouzdra (LED bude 2 s svítit červeně).

( E: O® O RoHS )! 
FCC 1D: RDR-QCY-IN1832R MADE IN CHINA - FCC 
1D: RDR-QCY-IN1832L 

1. Před prvním použitím sluchátek si pečlivě prostudujte
návod k obsluze. Návod uschovejte.

2. Před prvním použitím pouzdro se sluchátky plně nabijte.

3. Pokud sluchátka déle než 2 týdny nepoužíváte, 
pravidelně je nabíjejte, aby nedošlo k poškození baterie.

4. Používejte pouze nabíječky od renomovaných výrobců.

5. V případě, že se nedaří sluchátka spárovat, postupujte 
dle návodu pro Reset (výše). 

Upozornění 

1. Sluchátka nikdy nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí 
jejich poškození a ztráta záruky.

2. Nepoužívejte sluchátka v extrémních podmínkách (v 
mrazu ani nad 45°C).

3. Nepoužívejte sluchátka během bouřky. Hrozí úraz 
elektrickým proudem.

4. K čištění nepoužívejte žádné chemikálie.

5. Pouzdro i sluchátka udržujte suchá.


