
QCY-HT01C True vezeték nélküli fülhallgató felhasználói kézikönyv 

QCY-HTO1C
Ture vezeték nélküli fülhallgató

A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, indítás előtt töltse le a QCY alkalmazást.

Válassza ki a fülhallgatót
Kérjük, először próbálja ki a közepes fülcsúcsokat, mivel a legtöbb ember számára megfelelőek.

Hogyan kell párosítani

Első párosítás:
1. Vegye fel mindkét fülhallgatót, majd illessze vissza a tokba az aktiváláshoz.
2. Vedd fel őket újra.
3. Mobiltelefonon keresse meg a QCY-HTO1C kifejezést, és érintse meg a 

csatlakozáshoz.
* Miután a párosított fülhallgató automatikusan bekapcsol, amikor felveszi a 
tokot. Ha a fülhallgató nem kapcsol be automatikusan, töltse fel, és próbálja 
újra.

Párosított eszköz váltása:
1. Kapcsolja ki a telefontA Bluetooth Bluetooth kar és fülhallgató automatikusan 

leválasztja a kapcsolatot, és párosítási módba lép.
2. A telefononB keresse meg a QCY-HTO1 kifejezést, és érintse meg a 

csatlakozáshoz.
* Többpontos kapcsolat nem elérhető. A fülhallgatók automatikusan 
újracsatlakoznak a telefonhozB, amikor újra bekapcsolják.

Párosítási rekordok törlése
(próbálja meg a következő lépéseket, ha a fülhallgató nem tud csatlakozni)

1. Mobiltelefonon törölje a QCY-HTOIC kapcsolati rekordjait.
2. Kapcsolja ki a fülhallgatókat, tartsa lenyomva az MFB-ket 8 másodpercig, vagy 

amíg a LED-ek 3-szor pirosan és fehéren fel nem villannak a fülhallgatók gyári 
beállításához.
* A gyári beállítást követően, kérjük, olvassa el a Párosítás módja a mobiltelefon
kapcsolat létrehozásához című részt.

Hogyan kell viselni
1. Forgassa el a füldugót és dobja be a fülébe, majd rázza meg a fejét a 

kopásstabilitás ellenőrzéséhez.
2. Kérjük, állítsa a mikrofont a szája felé, hogy jobb hívási tapasztalatokat 

szerezzen.
Háromirányú hívás és váltás
Nyomja meg kétszer az MFB gombot a bejövő hívás fogadásához. Ha egy másik hívás érkezik szinkronban, 
nyomja meg kétszer az MFB gombot az első hívás tartásba helyezéséhez, miközben aktiválja a második hívást, 
vagy tartsa lenyomva az MFB gombot a második hívás figyelmen kívül hagyásához. Tartsa lenyomva az MFB-t
1.5 másodpercig a tartott hívás és az aktív hívás közötti váltáshoz.

Mono mód



1. Kapcsolja ki a fülhallgatókat (korábban párosították egymással), érintse meg az 
MFB-t bármelyik fülhallgatón 5 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba 
(a LED fehéren villog).

2. Mobiltelefonon keresse meg a QCY-HTOIC kifejezést, és érintse meg a 
csatlakozáshoz.

Töltő fülhallgató
Nyomja be a fülhallgatót a tokba, és a fülhallgatók automatikusan töltődnek. A LED-ek töltés közben 
folyamatosan vörösen világítanak, majd feltöltés után 1 percig fehérre váltanak.
Töltő tok
Kérjük, töltse fel a tokot USB-kábellel. Két LED fehéren villog töltés közben. Feltöltés után két LED 
folyamatosan fehéren világít.
LED-ek a töltőtokon
Nyissa ki vagy csukja be a fedelet, a tokon lévő bal oldali LED fehéren lélegzik, ha a tok csak egy feltöltést 
kínál, a bal oldali LED fehéren világít, ha a tok két feltöltést kínál, és két LED világít folyamatosan fehéren, ha 
a tok kettőnél több felsőt tud biztosítani -UPS.

Funkciók

Funkciók Jelenlegi állapot Művelet/eredmény LED Gyors

Bekapcsolá
s

Kikapcsolni
Tartsa az MFB-t 1.5 
másodpercig

A LED 1 
másodpercig 
fehéren világít

bekapcsolás

Töltés Nyissa ki a fedelet

Kikapcsolni Bekapcsolás

Tolja a fülhallgatókat a tokba,
és zárja le a fedelet A LED 2 

másodpercig 
pirosan világít

kikapcsolás
Tartsa az MFB-t 4.5 
másodpercig

TWS 
párosítás

Első párosítás a 
gyári beállítást 
követően

1. A bal fülhallgató 
automatikusan elfordul, és 
csatlakoztatható a 
telefonhoz, ha párosítja a 
jobb oldali fülhallgatóval
2. A fülhallgatók 
automatikusan kikapcsolnak, 
ha 5 percen belül nem 
párosulnak egymással

A LED pirosan 
és fehéren 
villog

TONE

Hívás 
fogadása / 
befejezése

Bejövő 
hívás/hívás

Nyomja meg kétszer az MFB 
gombot

\ TONE

Hívás 
figyelmen 
kívül 
hagyása

Bejövő hívás Tartsa az MFB-t l.5s-ig \ TONE

Hangsegéd Összefüggő
Nyomja meg háromszor a 
jobb MFB-t

\ TONE



Gyári 
beállítás

A fülhallgatók 
tokmentesek

Tartsa az MFB-t 8 
másodpercig

A LED 3-szor 
felvillan 
pirosan és 
fehéren

\

Zene 
szünet/
folytassa a 
játékot

Játék Nyomja meg kétszer az MFB 
gombot

\ \

Ugrás előre Játék Tartsa jobbra az MFB-t 1.5 
másodpercig

\ \

Hívás 
váltása 
fülhallgató
ra

A hívást 
telefonon 
kezeljük

Tedd fel bármelyik 
fülhallgatót

\ TONE

Hívás 
váltása 
telefonra

A hívást 
fülhallgató kezeli

Vegye le mindkét fülhallgatót \ TONE

Gaming 
mód be / ki

Összefüggő Nyomja meg háromszor a bal
oldali MFB-t

\ TONE

Kapcsolási 
zaj megszü
ntetésével

Csatlakozva (nem
hív)

Tartsa lenyomva a bal oldali 
MFB-t 1.5 másodpercig \

ANC 
be/Kültéri/ 
ANC ki

Megjegyzések: Kérjük, gondoskodjon az idő megfelelő használatáról, mivel a 
készülék hosszú ideig tartó használata károsíthatja hallását.

tippek

1. A headset használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és 
őrizze meg későbbi használatra.

2. A fülhallgatót az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
3. Ha a fülhallgatót több mint két hétig használaton kívül hagyja, kérjük, töltse fel

rendszeresen.
4. Kérjük, használja a képzett gyártó által gyártott töltőket.
5. Ha a  fülhallgatót  nem találja  a  telefon,  ellenőrizze,  hogy párosítás  módban

van-e; ha hosszú ideig nem csatlakozik, a fülhallgató kilép a párosítási módból,
kérjük, lépjen be újra az üzemmódba; ha a telefon eljárási hibája fordul elő,
indítsa  újra;  ha  a  headset  eljárási  hibája  fordul  elő,  indítsa  újra  vagy  állítsa
alaphelyzetbe.



Ellenjavallat

1. A  sérülések  és  veszélyek  elkerülése  érdekében  soha  ne  szerelje  szét  vagy
módosítsa a headsetet semmilyen okból.

2. Ne tárolja a fülhallgatót szélsőséges hőmérsékleteken (0 ° C alatt vagy 45 ° C
felett).

3. Kerülje az indikátor használatát gyermekek vagy állatok közelében.
4. Ne használja ezt a fülhallgatót zivatar idején, hogy elkerülje a rendszertelen 

működést és az áramütés kockázatának fokozását.
5. A fejhallgató tisztításához ne használjon erős vegyszereket vagy erős 

tisztítószereket.
6. Tartsa szárazon a headsetet.
7.

Forgalmazó: Top Elektrocenter Kft.
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