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Tryb TWS
Otwórz pokrywkę i wyjmij obie słuchawki z etui. Automatycznie
się włączą i połączą się ze sobą. Prawa słuchawka automatycznie
wejdzie w tryb parowania gdy LED zgaśnie. Na telefonie, wyszukaj
i połącz się z urządzeniem QCY-T3_R i kliknij by połączyć się
ze słuchawkami.

Jeśli słuchawki nie połączą się ze sobą, zrób co następujące:
Wyłącz T3, przytrzymaj oba panele przez 20 sek. aż LED
zaświecą się na czerwono i biało. Włóż je do etui, by przywrócić
ustawienia fabryczne. Wyjmij je z etui by znowu połączyły się
ze sobą. Połącz się na telefonie z prawą słuchawką - wyszukaj
urządzenia QCY-T3_R.

Uwaga: słuchawki połączą się ze sobą po 20 sek., w innym
wypadku będzie można się z nimi połączyć osobno.



Tryb Stereo

Włącz
Naciśnij panel przez 2 sek. lub otwórz pokrywę podczas
ładowania i wyjmij słuchawki z etui (LED zaświeci się na biało).

Wyłącz
Naciśnij panel przez 8 sek. lub włóż słuchawki z powrotem do
etui (LED zaświeci się na czerwono).

Regulacja głośności
By podgłośnić, przejedź palcem po panelu w górę.
By ściszyć, przejedź palcem po panelu w dół.

Kolejny/poprzedni utwór
Podczas odtwarzania muzyki, przytrzymaj panel na prawej/lewej
słuchawce przez 2 sek. by przełączyć na kolejny/poprzedni utwór.

Asystent głosowy
Podczas czuwania lub odtwarzania, naciśnij lewą słuchawkę
trzykrotnie by aktywować asystenta głosowego.

Ustawienia fabryczne
Wyłącz słuchawki, przytrzymaj panele przez 20 sekund aż
LED zaświecą się na czerwono oraz biało i sie wyłączą.



Odtwarzanie w stereo

Odtwarzanie/pauza
Podczas odtwarzania, naciśnij panel dwukrotnie by zatrzymać
lub kontynuować odtwarzanie.



Tryb Mono

Przytrzymaj przez 5 sekund

1. Wyłącz słuchawki, a następnie przytrzymaj panel na dowolnej
przez 5 sek. by wejść w tryb parowania (LED zaświeci się na
czerwono i biało).
2. Na telefonie, wyszukaj QCY-T3_R/L i naciśnij by połączyć.



Obsługa
Włączanie
Przytrzymaj panel przez 2 sek. (LED zaświeci się na biało) lub
wyjmij słuchawki z etui podczas ładowania.

Przytrzymaj przez 2 sek.

Wyłączanie
Przytrzymaj panel przez 8 sek. lub włóż słuchawki z powrotem
do etui.

Przytrzymaj przez 8 sek.



Odbieranie połączeń
Naciśnij panel dwukrotnie by odebrać nadchodzące połączenie
telefoniczne i naciśnij dwukrotnie znowu, aby je zakończyć.

Naciśnij dwukrotnie

Ignorowanie połączeń
Przytrzymaj panel przez 2 sek. by zignorować nadchodzące
połączenie.

Przytrzymaj przez 2 sek.



Naciśnij panel dwukrotnie, by odebrać nadchodzące połączenie
nr. 1. Jeśli w czasie rozmowy pojawi się drugie połączenie,
naciśnij panel dwukrotnie, by zawiesić połączenie nr. 1 i by
przełączyć się na połączenie nr. 2.

Przełączanie się: przytrzymaj panel przez 2 sek., by przełączać
się między połączeniami.

Odbieranie i przełączanie wielu połączeń



Ładowanie słuchawek
Włóż słuchawki do etui w celu ładowania i wyłączą się
automatycznie. LED zaświeci się na czerwono podczas ładowania
lub na biało przez 1 minutę, gdy ładowanie jest ukończone.

Ładowanie etui
Naładuj etui za pomocą kabla USB. LED zaświeci się na zielono
podczas ładowania i zgaśnie, gdy się zakończy ładowanie.



Możliwości

Bluetooth v5.0 zapewniający stabilny sygnał.

Łatwe sterowanie dotykowe.

Krystalicznie czysty dźwięk dzięki
technologii NC.

Parametry
Model: In1832
Wersja BT: V5.0
Czas czuwania: ok. 150 godzin
Czas ładowania: ok. 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki: ok. 5-6 godzin
Czas rozmowy: ok. 5-6 godzin
Zasięg działania: 10m (bez przeszkód)
Typ akumulatora: li-ion
Pojemność akumulatora (słuchawki): 3.7V 60mAh
Pojemność akumulatora (etui): 3.7V 600mAh
Parametry wejścia (etui): 5V==500mA
Profile BT: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Parametry mogą ulec zmianie podczas użytkowania.



Zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Nazwa
części

Korpus
Akumulator

Końcówki

Akcesoria
Kabel

Tabela ta została wykonana zgodnie z rozporządzeniem
SJ/T 11364.
O: Oznacza że zawartość szkodliwej substancji znajduje się
w zakresie norm rozporządzenia 2015/863 EU.

X: Oznacza, że szkodliwa substancja w tej części produktu
przekracza normy rozporządzenia 2015/863 EU, nie ma
jednak alternatywy na rynku, by ją zastąpić, dlatego w ramach
wyjątku jest zgodna z dyrektywą EU ROHS.

Uwaga: Prosimy użytkować rozsądnie. Długi czas użytkowania
może uszkodzić słuch.

Standard: Q/HL 1-2019 ; Q/HL 2-2017
Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adres: Daojiao, Dongguan, Guangdong, Chiny



Porady
1. Przed użyciem słuchawek, przeczytaj instrukcję i zachowaj
ją na przyszłość.
2. Słuchawki muszą być w pełni naładowane przed pierwszym
użyciem.
3. Naładuj słuchawki ponownie, jeśli nie były używane przez
dłużej niż dwa tygodnie.
4. Prosimy używać dedykowanej ładowarki.
5. Jeśli słuchawki nie mogą być wykryte przez telefon, prosimy
sprawdzić, czy znajdują się one w trybie parowania; jeśli
pozostaną niepodłączone do innego urządzenie przez dłuższy
czas, słuchawki zakończą tryb parowania. Jeśli pojawią się błędy
słuchawek lub na telefonie, zalecamy uruchomić ponownie
urządzenia.

Zastrzeżenia
1. Nigdy nie rozkręcaj ani nie modyfikuj słuchawek, by
uniknąć uszkodzeń oraz zagrożenia.
2. Nie przechowuj słuchawek w skrajnych temperaturach
(poniżej 0°C lub ponad 45°C).
3. Trzymaj LED z dala od oczu dzieci lub zwierząt.
4. Nie używaj słuchawek podczas burzy, by uniknąć przerw
w działaniu i by uniknąć ryzyka porażenia.
5. Nie używaj żrących chemikaliów do czyszczenia słuchawek.
6. Dbaj o to, by słuchawki były suche.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części

instrukcji bez zezwolenia zabronione.



Karta gwarancyjna

Okres gwarancyjny: 12 miesięcy po zakupie (możesz spytać
swojego sprzedawcę po więcej szczegółów).
Darmowy serwis:
Jeśli powstaną jakiekolwiek usterki podczas okresu gwarancyjnego
prosimy zabrać tę kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu do
swojego sprzedawcy, by wymienić produkt na nowy.

Numer modelu:
Data zakupu:

Imię użytkownika:
Nr. telefonu użytkownika:
Adres użytkownika:
Nazwa sklepu:

Adres sklepu:
Komentarz:

Darmowa wymiana nie zostanie przeprowadzona jeśli:
1. Szkody zostały dokonane przez modyfikacje lub próby
rozkręcania urządzenia przez użytkownika.
2. Fizyczne uszkodzenia spowodowane przeciekaniem
lub upadkiem.
3. Uszkodzenia spowodowane siłami wyższymi.

Jeśli twoje urządzenia posiada uszkodzenia, które nie są
spowodowane powyższymi czynnikami, zwróć towar
do producenta lub swojego dystrybutora by uzyskać
darmową naprawę.


