












TicPods Free is een product van Mobvoi, een bedrijf
voor kunstmatige intelligentie. Het koppelt snel met uw
apparaten. Het is extreem licht en compact en kan
gemakkelijk worden meegenomen.



De oordopjes aansluiten en loskoppelen

De oortjes verbinden

Inschakelen

Wanneer het klepje van de oplaadcase wordt geopend,
worden de oordopjes automatisch ingeschakeld en gaan
ze naar de Bluetooth-koppelingsmodus. De oortjes zullen
dan blauw gaan knipperen.

Voor het eerst koppelen

Schakel Bluetooth in en zoek naar "TicPods XXXX" Klik of
tik op de naam van het apparaat om te koppelen 
via Bluetooth.

Verbinden met een ander apparaat

Schakel de Bluetooth van het huidige apparaat in, zoek 
naar "TicPods XXXX" en ontkoppel de Bluetooth-verbinding.
 Vervolgens zullen de oortjes blauw knipperen, nu kunt u 
deze verbinden met het andere Bluetooth-apparaat.



Loskoppelen

Plaats de oortjes terug in de 
oplaadcase en sluit de deksel. 
De oortjes worden automatisch 
uitgeschakeld en losgekoppeld 
van het gekoppelde apparaat.

Opnieuw verbinden

Nadat u de deksel van de 
oplaadcase hebt geopend, 
worden de oortjes ingeschakeld 
en wordt er automatisch 
opnieuw verbinding gemaakt 
met het laatst gekoppelde 
apparaat.

Automatische In-oor detectie

TicPods Free oortjes komen met automatische in-oor 
detectie. De audio wordt onderbroken wanneer u uw 
oortjes  uit uw oren haalt en automatisch hervat wanneer 
u ze weer in uw oren plaatst.

Aanraak gebaren

De oortjes kunnen worden gebruikt om het afspelen van
audio en oproepen te regelen via eenvoudige 
aanraakbewegingen.'De oortjes kunnen worden gebruikt 
om het afspelen van audio en oproepen te regelen via 
eenvoudige aanraakbewegingen.



Dubbel tikken

Omhoog / naar beneden vegen

Aanraken en 2s vasthouden



Afspelen

Ga naar het 
volgende nummer

Ga naar het 
volgende nummer

Volume
aanpassen

Volume
aanpassen

Pauze/Afspelen Spraak
assistent activeren

Linker oor Rechter oor

Oproep
beantwoorden / 

beëindigen

Volume
aanpassen

Volume
aanpassen

Oproep weigeren Oproep weigeren

Bellen

Oproep
beantwoorden / 

beëindigen



Opmerking:

Aanraakgebaren kunnen alleen worden gebruikt als de
oordopjes in het oor zitten.

Software Update

'Door de Mobvoi-app te installeren en de TicPods Free aan 
de lijst met apparaten toe te voegen, kunnen gebruikers de 
nieuwste software-update voor de oortjes ontvangen en 
installeren.

Scan de QR code hieronder voor meer informatie over de 
TicPods Free. Of ga naar https://bit.ly/2JC6Co2
























