
 

Brugermanual til QCY T1C In-Ear True 
Trådløse Stereo Hovedtelefoner 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Specifikationer 
 

- Bluetooth version: 5.0 
- Bluetooth rækkevidde: 10 m 
- Højtalerens diameter: 6 mm 
- Impedans: 16Ohm 
- Afspilningstid: 4 timer 
- Ørestykkets batterikapacitet: 43mAh 
-  Opladning af ørestykket: 1,5 timer 
- Opladningsboksens batterikapacitet: 380mAh 
- Opladning af opladningsboksen: 2 timer 
- Opladningsboksens kontaktflade: MicroUSB 
- Ørestykkets vægt: 4,6 g 
- Opladningsboksens vægt: 27,9 g 
- Opladningsboksens mål: 78 x 34 x 28 mm 

 
Sådan parrer du hovedtelefonerne 

 
Følg trinene nedenfor når du skal parre hovedtelefonerne for første gang: 

1. Tag begge høretelefoner og sæt dem tilbage i opladningsboksen for at           
aktivere dem 

2. Tag dem op igen 
3. Tænd Bluetooth på din enhed, søg efter QCY-T1C og par dem  

*Parrede høretelefoner vil tændes automatisk, når du tager dem op af           
opladningsboksen. Hvis ikke de tændes så prøv at oplade dem igen og start             
forfra.  
 
Følg de næste trin for at skifte de parrede enheder: 
 

1. Sluk Bluetooth på første enhed og høretelefonerne vil automatisk afbrydes og           
gå i parringstilstand 

2. Tænd Bluetooth på dit andet device, søg efter QCY-T1C og par dem. 
*Flerpunktforbindelse er ikke muligt på disse høretelefoner. De vil automatisk          

oprette forbindes til den anden enhed når du tænder dem igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Du kan også slette alle parringshistorikker og fabriksnulstille høretelefonerne.         
Følg venligst trinene nedenfor for at gøre dette:  

1. Slet forbindelseshistorikken for høretelefonerne på din enhed  
2. Høretelefonerne slukkes og skal være ude af boksen. Hold den          

multifunktionelle knap inde i 10 sekunder eller til LED-lampen blinker rødt og            
blåt 3 gange for at tænde 
*Efter fabriksnulstillingen skal du parre høretelefonerne med din enhed, som          
var det den første parring. 
 

  
 

Sådan bæres høretelefonerne  
1. Drej øreproppen og skub den ind i øret. Ryst herefter på hovedet før at              

kontrollere øreproppens stabilitet  
2. Juster mikrofonen mod munden så din opkalder bedre kan høre dig 

 

 


