Haylou-GT1 Pro
Słuchawki TWS
Instrukcja Obsługi

Budowa urządzenia

Port USB

Tył obudowy

Pogo Piny

LEDy poziomu
akumulatora

Panel dotykowy
LED
Mikrofon
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Zawartość

Końcówki (3 pary), słuchawki Bluetooth, etui ładujące, kabel,
instrukcja.

Parametry
Zasięg działania: 10m (otwarty teren)
Pojemność akumulatora: 43mAh (jedna słuchawka)
Czas ładowania: ~1.5 godziny
Czas rozmowy: ~3.5 godziny
Czas czuwania: ~150 godzin
Wejście: 5=100mA
Typ akumulatora: li-ion
Wersja Bluetooth: 5.0
Etui
Wejście: 5V=500mA
Wyjście: 5V=150mA
Czas ładowania: ~3.5 godziny
Czas czuwania: ~4 miesiące
Pojemność akumulatora: 800mAh
Typ akumulatora: li-ion
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Sposób noszenia

Trzymaj mikrofon
na zewnątrz podczas rozmowy

Podczas rozmowy tel., skieruj mikrofon w stronę ust, aby
dźwięk był wyraźny.

Sposób ładowania
Przed użyciem, zerwij nalepkę zasłaniającą piny i naładuj
słuchawki do pełna.

Nalepka

�

Włączanie
Wyjmij słuchawki z etui, aby włączyły się automatycznie. Jeśli
słuchawki już znajdują się poza etui, przytrzymaj przyciski obu
przez 1.5s.. Dioda LED zaświeci się na biało.
Przytrzymaj przycisk
przez 1,5s
LED świeci
się na biało

Wyłączanie
Włóż słuchawki do etui, aby je wyłączyć, lub przytrzymaj
przyciski obu przez 4.5s.. Dioda LED zaświeci się na czerwono
przez 2s.
Przytrzymaj przycisk
przez 4.5s
LED świeci
się na czerwono przez 2s
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Tryb Stereo
Automatyczne parowanie: wyjmij obie słuchawki z etui.
Na telefonie, wyszukaj Haylou-GT1 Pro i podłącz się.
Jeśli połączenie się nie powiedzie, włóż słuchawki z powrotem
do etui i powtórz powyższe kroki. Słuchawki będą się
automatycznie łączyć z ostatnim urządzeniem, z którym były
połączone.

Przytrzymaj
przycisk przez
1.5s, aby
włączyć
LED

Parowanie ręcznie: włącz obie słuchawki za pomocą przycisku
i automatycznie sparują się ze sobą. LED zaświeci się na krótko
na biało. Gdy dioda LED na prawej słuchawce będzie powoli
migać, możesz połączyć się ze słuchawkami za pomocą
telefonu.
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Tryb Mono
Automatyczne parowanie: wyjmij jedną słuchawkę z etui, aby
ją włączyć. Gdy LED będzie powoli migać, wyszukaj
Haylou-GT1 Pro na telefonie i połącz się z nim. Ręczne
parowanie: za pomocą przyciski włącz jedną słuchawkę. Gdy
LED będzie powoli migać, wyszukaj Haylou-GT1 Pro_R/L na
telefonie i połącz się.

Tryb Mono
Dwukrotnie dotknij lewą słuchawkę
Poprzedni utwór
Dwukrotnie dotknij prawą słuchawkę
Kolejny utwór
Dotknij dowolną słuchawkę
Kontynuuj odtwarzanie muzyki/pauza
Dwukrotnie dotknij dowolną słuchawkę
Odbierz/zakończ rozmowę
Przytrzymaj dowolną słuchawkę przez 1s
Odrzuć nadchodzące połączenie
Trzykrotnie dotknij lewą słuchawkę
Aktywacja asystenta głosowego
(podczas stanu czuwania)
Trzykrotnie dotknij prawą słuchawkę
Aktywacja trybu gry (niskie opóźnienie)
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Diody LED w etui

LED poziomu
akumulatora

LED niskiego stanu akumulatora

Kiedykolwiek otworzysz/zamkniesz pokrywę, cztery diody LED
zaświecą się 3 razy, informując o obecnym stanie akumulatora.
Diody będą się świecić przez 10s.
Jeśli stan akumulatora jest poniżej 25%, diody będą migać na
biało trzykrotnie, wyłączą się i ponownie będą migać. Proces
ten będzie się powtarzał przez 1 minutę.
Wyświetlanie stanu akumulatora
LEDy

Poziom akumulatora
75%-100%
50%-75%
25%-50%
0%-25%
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Cztery diody LED będą migać podczas ładowania, informując
tym sposobem o stanie naładowania akumulatora.
Poziom akumulatora podczas ładowania
LEDy

Poziom akumulatora

Ostrzeżenia
1. Nie rozkręcaj ani nie modyﬁkuj słuchawek.
2. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych temperaturach
(poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Nie trzymaj diody blisko oczu dzieci lub zwierząt.
4. Nie używaj słuchawek podczas burzy, aby uniknąć ryzyka
porażenia.
5. Nie używaj silnych chemikaliów do czyszczenia słuchawek.
6. Słuchawki powinny być zawsze suche.
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Ustawienia fabryczne
Jeśli pojawią się problemy ze słuchawkami, wykonaj
następujące kroki, aby przywrócić ustawienia fabryczne: wyjmij
słuchawki z etui. Wyłącz słuchawki i przytrzymaj oba panele
przez 15s (dioda LED będzie migać na czerwono i biało).
Włóż je z powrotem do etui, usuń sparowanie z telefonu,
przed ponownym połączeniem się ze słuchawkami.

Dźwięk odtwarzany jest tylko
z jednej słuchawki
W tym rzadkim przypadku, przywróć ustawienia fabryczne
słuchawek i połącz się z nimi ponownie.

Dodatkowe informacje dot. ładowania
Dioda LED będzie się świecić na biało przez 1 minutę po
naładowaniu. Etui nie może ładować słuchawek, jeśli
akumulator etui jest rozładowany. LEDy na etui zgasną, gdy
zostanie naładowane i nie zapalą się ponownie, jeśli
urządzenie zostanie jeszcze raz podłączone.

Konserwacja
Nie używaj słuchawek pod prysznicem i nie noś je w deszczu.
Trzymaj słuchawki z dala od cieczy i czyść je za pomocą suchej
tkaniny.
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Szkodliwe substancje
Nazwa
części
Obudowa
Akumulator
Końcówki
Akcesoria
Kabel
Tabela ta została sporządzona w zgodności z rozporządzeniem SJ/T 11364.
O: Oznacza, że zawartość szkodliwej substancji znajduje się w zakresie
podanym w (EU) 2015/863.
X: Oznacza, że zawartość szkodliwej substancji w materiale tej części
przekracza zakresy przedstawione w (EU) 2015/864, lecz nie ma dostępnego
zamiennika, stąd zawartość nadal jest zgodna z dyrektywą EU ROHS
Uwaga: Prosimy korzystać ze słuchawek rozsądnie,
aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

��

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