
Bruksanvisning for QCY T1C In-Ear 
True Wireless Stereo hodetelefoner 

 
 

 
 

 
 
 
 



Spesifikasjoner 
 

- Bluetooth-versjon: 5.0 
- Bluetooth-rekkevidde: 10m 
- Høyttalerdiameter: 6mm 
- Impedans: 16Ohm 
- Avspillingstid: 16h 
- Hodetelefonens batterikapasitet: 43mAh 
- Hodetelefonens ladetid: 1,5 t 
- Ladeboks batterikapasitet: 380mAh 
- Ladeboks ladetid: 2t 
- Ladeboks grensesnitt: MicroUSB 
- Hodetelefons vekt: 4,6 g 
- Ladeboks vekt: 27,9 g 
- Ladeboks mål: 78 x 34 x 28 mm 

 
Hvordan sammenkoble hodetelefonene 

 
Når du sammenkobler hodetelefoner for første gang følge de neste trinnene: 

1. Ta begge hodetelefonene ut og legg dem tilbake i ladeboksen for å aktivere             
dem. 

2. Ta dem ut igjen. 
3. Slå på Bluetooth på enheten din, og søk etter QCY-T1C og par dem 

* Parede hodetelefoner slås på automatisk når de tas ut fra ladeboksen. Hvis             
de ikke slår seg på, kan du prøve å lade dem og deretter prøve igjen. 
 

For å bytte sammenkoblede enheter, følg de neste trinnene: 
1. Slå av Bluetooth på den første enheten, og hodetelefonene kobles automatisk           

fra og går i paringsmodus 
2. Slå på Bluetooth på den andre enheten, søk etter QCY-T1C og par dem. 

* Multi-tilkobling er ikke tilgjengelig på disse hodetelefonene. De kobles          
automatisk til den andre enheten når du slår dem på igjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Du kan også slette alle sammenkoblinger og tilbakestille hodetelefonene til          
fabrikkinnstillinger. For å gjøre det, følg de neste trinnene: 

1. Slett tilkobling-registrene til hodetelefonene på enheten 
2. Hodetelefonene er slått av og ikke i ladeboksen, hold multifunksjonsknappen i           

10s eller til LED-lampene blinker rødt og blått tre ganger for å slå på 
* Etter tilbakestilling til fabrikkinnstillingene må du pare hodetelefonene med          
enheten som om det er paring for første gang. 
 

  
 

Hvordan bruke hodetelefonene 
1. Roter hodetelefonen og stikk den inn i øret ditt, og rist deretter på             

hodet for å sjekke stabiliteten. 
2. Juster mikrofonen mot munnen slik at den som ringer kan høre deg            

bedre 

 


