
1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

• Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wilgoci, w suchym i 
bezpiecznym miejscu

• Do czyszczenia używaj suchej, delikatnej ściereczki. Nie uży-
waj dodatkowych detergentów. 

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie tem-
peratury.

2. Ładowanie

1. Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania.
2. Podłącz jedną końcówkę kabla USB do ładowarki lub komput-
era, a drugą do słuchawek.
3. Światło czerwone oznacza ładowanie, a gdy zgaśnie, oznacza 
zakończenie ładowania.

3. Parowanie urządzeń
1. Należy upewnić się, iż dane urządzenie posiada właściwości funk-
cji Bluetooth oraz ma włączoną tę funkcję.
2. Dystans pomiędzy słuchawkami, a urządzeniem podczas parowa-
nia nie powinien przekraczać 1 metra
3. Należy włączyć tryb parowania poprzez naciśnięcie i przytrzy-
manie przycisku ON/FF przez około 5 sekund, do czasu
kiedy dioda w słuchawkach zacznie migać naprzemiennie czerwo-
nym i niebieskim światłem.
4. Na danym urządzeniu mobilnym należy wyszukać urządzenie 
Bluetooth.
5. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, z wyświetlonej listy na-
leży wybrać „QCY T2C”. Jeśli zostaniesz poproszony
o kod parowania wpisz 0000.

Parametry techniczne

Kompatybilny z iOS oraz Android
Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg: 10m
Odporność IPX: 4
Czas czuwania: 120h
Czas pracy 4-5h

Instrukcja obsługi
Słuchawki bezprzewodowe QCY - model: T2C

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją. 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Producent: Dongguan Hele Electronics Co. Ltd.
Dalingya Industrial Zone, Daojiao Town, Dongguan City, China

Importer: TZ Poland S.C. ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznań
Nip: 972-125-05-94
Regon: 302790043

www.tzpoland.pl

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpa-
dów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani 
dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i 
recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszano-
wania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować 
się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.


