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Poděkování
Děkujeme Vám za nákup bezdrátových sluchátek QCY T1C.
Věříme, že Vám bude výrobek dlouho a poctivě sloužit.
Proto prosíme věnujte chvilku času k přečtení této příručky, aby Vám sluchátka spolehlivě
fungovala co nejdéle.
V případě jakýchkoliv dotazů a problémů nás prosím kontaktujte na podpoře XiaomiStore.cz.
Váš Tým Xiaomi-Store.cz

Popis produktu
Multifunkční tlačítko
LED dioda

Mikrofon

Nabíjecí konektory

Nabíjecí kolébka

Balení obsahuje 3 páry špuntů do uší. Doporučujeme nejprve vyzkoušet střední velikost
špuntů, které vyhovují většině uživatelům.

Spárování a nabíjení

Micro USB vstup
1) Před prvním spárováním se ujistěte, že jsou sluchátka správně nabitá. Sluchátka se
nabíjí vložením obou sluchátek do dobíjecího pouzdra (na správnou pozici je usadí
magnet). Na obou sluchátkách se rozsvítí červená dioda. Po dobití sluchátek se
rozsvítí bílá dioda na 1 minutu.
2) Nabíjení pouzdra probíhá prostřednictvím microUSB kabelu se vstupem v nabíjecím
pouzdře, viz obrázek. Parametry nabíječky naleznete ve specifikacích na konci
návodu. Během nabíjení svítí dioda zeleně, po nabití se dioda vypne.
3) Po nabití vyjměte sluchátka z pouzdra a znovu je umístěte zpět. Tím dojde k aktivaci
sluchátek.
4) Po aktivaci sluchátka opět vyjměte z pouzdra, sluchátka se k sobě navzájem spárují.
Pravé sluchátko se zároveň přepne do párovacího módu (po vypnutí diody na levém
sluchátku).
5) Zvolte v nabídce Bluetooth ve svém chytrém telefonu QCY-T1_R. Sluchátka se
napárují a můžete je používat.

Reset sluchátek (případné problémy s párováním)
Nedojde-li k úspěšnému napárování dle popisu, postupujte dle následujícího návodu.

Vypněte obě sluchátka přidržením multifunkčních tlačítek po dobu 2 sekund a poté znovu
stiskněte a držte obě multifunkční tlačítka cca 20 sekund (LED bliká červeně a bíle, poté
zhasne a za 10 sekund blikne červeně a bíle opakovaně 3x).
Aktivujte obě sluchátka (držte 1 sekundu obě multifunkční tlačítka, červené a bílé bliknutí
proběhne 2x), aby došlo k jejich vzájemnému spárování. Pravé sluchátko se poté přepne do
párovacího módu. Vyhledejte na telefonu mezi dostupnými bluetooth zařízeními QCY-T1_R a
klepněte pro jejich připojení.

Funkce
Zapnutí
Metoda 1: Po vyjmutí sluchátek z pouzdra se automaticky zapnou (LED dioda svítí bíle)
Metoda 2: Vypnutá sluchátka zapnete přidržením libovolného multifunkčního tlačítka po
dobu 1 sekundy (Dioda svítí bíle).
Vypnutí
Držte po dobu 2 sekund multifunkční tlačítko (dioda se na 2 sekundy rozsvítí červeně)
Ignorování hovoru
Držte po dobu 1 sekundy multifunkční tlačítko a hovor bude odmítnut.
Přijetí/ukončení hovoru
Stiskněte multifunkční tlačítko pro přijetí i pro ukončení probíhajícího hovoru.
Přepnutí zvukového výstupu během hovoru
Podržte po dobu 1 sekundy multifunkční tlačítko během hovoru a dojde k přepnutí
zvukového výstupu do telefonu.
Zapnutí/vypnutí funkce MUTE (ztišení hovoru)
Funkci zapnete/vypnete dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka během hovoru.
Play/pauza během přehrávání hudby
Přehrávání hudby můžete přerušit/obnovit stisknutím multifunkčního tlačítka.
Další/předchozí skladba
Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka změníte přehrávanou hudbu (pravé tlačítko pro
následující skladbu, levé tlačítku pro předchozí skladbu).
Hlasový asistent
Hlasového asistenta aktivujete podržením multifunkčního tlačítka po dobu 1 sekundy (pokud
neprobíhá hovor a nepřehrává se hudba).
Připojení jediného sluchátka v režimu MONO
Aktivujte (zapněte) pouze jedno sluchátko (dioda svítí bíle). Stiskněte multifunkční tlačítko
pro připojení k telefonu (poslední použité zařízení).

Tipy
1)
2)
3)
4)
5)

Před prvním použitím sluchátek si prostudujte návod k použití.
Před prvním použitím je nutné sluchátka plně nabít.
Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, čas od času je znovu nabijte.
Používejte pouze kvalitní a ověřené nabíječky.
Nedaří-li se sluchátka spárovat s telefonem, zkontrolujte, zda je aktivní párovací
režim. Párovací mód se po čase sám ukončí a je nutné jej v případné nutnosti znovu
aktivovat.

Upozornění
1)
2)
3)
4)
5)

Sluchátka nikde nerozebírejte, aby nedošlo k jejich poškození a ztrátě záruky.
Neodkládejte a nepoužívejte sluchátka v místech s vysokou vlhkostí.
Neodkládejte a nepoužívejte sluchátka v místech s vysokou teplotou (nad 45 stupňů).
Na diodu se nikdy nedívejte zblízka, aby nedošlo k poškození zraku.
Sluchátka nepoužívejte během bouřky, aby nedošlo k poškození, nebo úrazu el.
proudem.
6) K čištění nepoužívejte žádné chemikálie, vhodný je pouze suchý hadřík, nebo
kapesník.
7) Sluchátka udržujte vždy suchá.

Záruční podmínky
Záruka se nevztahuje na následující závady:
1)
2)
3)
4)
5)

Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
Fyzické poškození zařízení způsobené pádem, nebo nárazem.
Poškození zařízení způsobené tekutinou.
Poškození zařízení způsobené znečištěním.
Jiné poškození způsobené nesprávným používáním.

Technické parametry
Model: T1C
Dosah: 10 m (bez překážek)
Bluetooth verze: V5.0
Nabíjeni: cca 2 h
Pohotovostní výdrž: cca 120 h
Výdrž na jedno nabití: cca 4 h
Baterie: li-ion, 3.7 V, 43mAh
Bluetooth profily: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Baterie v pouzdře : 3.7V, 380mAh
Nabíjeni: 5V, 500mA

Prohlášení o shodě
Výrobce, společnost Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. - adresa: Daojiao Town,
Dongguan City, Guangdong, China, prohlašuje, že toto zařízení QCY -T1C je v souladu s
nařízením 2014/53/EU.

Dovozce: PRG Trading Group s.r.o., Denisova 1300, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká
republika Provozovatel e-shopu www.xiaomi-store.cz

V případě reklamací, problémů a pozáručního servisu nás prosím kontaktujte na
info@xiaomi-store.cz

©2020 PRG Trading Group s.r.o., provozovatel obchodu Xiaomi-Store.cz. Všechna práva
vyhrazena. Je zakázáno kopírování a jakékoliv modifikace tohoto návodu bez souhlasu
společnosti PRG Trading Group s.r.o.

