
Přehled

Vyberte si koncovky do uší

Nejprve prosím vyzkoušejte špunty do uší 
medium, které vyhovují většině lidí.

Mikrofon

Tlačítko LED dioda

Nabíjecí konektory

Sluchátko

Nabíjecí Micro USB port

Nabíjecí konektory

LED diody

Nabíjecí pouzdro

Jak spárovat

První párování

1. Vyjměte sluchátka z pouzdra, sundejte ochrannou fólii 
překrývající část s nabíjecími konektory a vložte je zpět, dojde tak 
k zapnutí sluchátek. Sluchátka plně nabijte přes nabíjecí kabel.

2. Pouzdro se sluchátky plně nabijte přes nabíjecí kabel, který 
můžete připojit například ke stolnímu počítači, notebooku, 
nabíječce nebo powerbance. Během nabíjení pouzdra budou obě 
LED diody zeleně blikat, po dosažení plného nabití zůstanou svítit 
zeleně. LED diody na sluchátkách během nabíjení svítí červeně a 
po dosažení plného nabití se na minutu rozsvítí bíle.

3. V momentě kdy budete mít sluchátka nabité je vyjměte z 
pouzdra a sluchátka se automaticky spárují. Na levém sluchátku se 
po zhasnutí LED diody pravé automaticky přepne do párovacího 
režimu.
4. Na mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth a v dostupných 
zařízeních najděte QCY T2C_R, klikněte na název a vyčkejte na 
spárování (spárované zařízení se vám přesune ze seznamu 
dostupných zařízení do seznamu párovaných zařízení)

Tovární nastavení

(vyzkoušejte následující postup)

1. Na mobilním telefonu v Připojení/Bluetooth vyhledejte v 
seznamu zařízení QCY-T2C, klepněte a vyberte ignorování nebo 
zrušení párování.

2. Při nabíjení podržte tlačítko po dobu 10 sekund, nebo dokud 
LED dioda třikrát červeně a bíle nezabliká, abyste je nastavili do 
továrního nastavení, poté postupujte podle návodu „Jak spárovat“

Jak sluchátka správně nosit

1. Otočte sluchátko a zasuňte do ucha, poté zatřeste hlavou. 
Sluchátko vám nesmí vypadnout a zkontrolujete tak stabilitu.

2. Nastavte mikrofon směrem k ústům, abyste získali lepší zážitek 
z volání.

Přetrvávající problémy se spárováním

1. Vypněte sluchátka stisknutím a přidržením obou tlačítek zároveň

(vyzkoušejte následující kroky k vyřešení problému s připojením)

2. Zapněte sluchátka stisknutím a podržením obou tlačítek zároveň 
po dobu 20 sekund, nebo dokud nezačnou LED diody červeně a 
bíle blikat.

3. Znovu zapněte sluchátka stisknutím a podržením obou tlačítek 
po dobu 1 sekundy, LED diody dvakrát červeně a bíle zablikají. 
Dojde tak ke spárování sluchátek a pravé se automaticky přepne do 
párovacího režimu.

4. Na mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth a v dostupných 
zařízeních najděte QCY T2C_R, klikněte na název a vyčkejte na 
spárování (spárované zařízení se vám přesune ze seznamu 
dostupných zařízení do seznamu párovaných zařízení)

Parametry produktu

Model: In1852
Verze Bluetooth: 5.0
Doba nabíjení: 2 hodiny
Doba přehrávání: 4 hodiny
Dosah: 10 metrů
Typ baterie:li-ion
Kapacita baterie(sluchátka): 43mAh
Kapacita baterie(pouzdro): 800mAh

Přehled funkcí

Funkce Aktuální stav Akce Akce

Zapnutí Vypnuté Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy LED se rozsvítí na 1 sekundu bíle

Nabíjení Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra LED se rozsvítí na 1 sekundu bíle

Vypnutí Zapnuté
Podržte tlačítko po dobu 3 sekund LED se rozsvítí na 2 sekundy červeně

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra LED svítí červeně

Přijmout/ukončit 
hovor Příchozí hovor / Volání Stiskněte tlačítko

Odmítnout hovor Příchozí hovor Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy

Hlasový asistent Pohotovostní Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy

Ztlumit
zapnutí/vypnutí

Během hovoru Dvakrát stiskněte tlačítko

Hudba
pauza/přehrávání

Hudba hraje Stiskněte tlačítko

Přeskočit skladbu Hudba hraje Dvojitým stisknutím tlačítka na pravém/levém
Sluchátku přeskočíte skladbu dopředu/dozadu

Přepnout hovor
na sluchátka

Mobilní telefon 
zpracovávající hovor

Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy

Přepnout hovor
na telefon

Sluchátko 
zpracovávající hovor

Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy

Upozornění

Zařízení není možné reklamovat za následujících okolností:

1. Škody způsobené neoprávněným zásahem do zařízení.
2. Fyzické poškození nebo při vniknutí tekutiny do zařízení.

Pozor!

1. Nikdy nerozebírejte ani neupravujte zařízení z jakýchkoliv 
důvodů, aby nedošlo k poškození.

2. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám (pod 0°C nebo nad 
45°C). 
3. Nepoužívejte LED indikátor v blízkosti očí dětí nebo zvířat.

4. Nepoužívejte náhlavní soupravu během bouřky, abyste zabránili 
nepravidelné funkci zařízení nebo zvýšenému riziku úrazu 
elektrickým proudem.

5. K čištění zařízení nepoužívejte agresivní chemikálie nebo silné 
čistící prostředky.

6. Udržujte zařízení v suchu.
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