Budowa urządzenia

Port USB

Słuchawki bezprzewodowe
Haylou GT2S
Instrukcja Obsługi

Zawartość zestawu
3 pary końcówek (średnie założone domyślnie), etui ładujące,
kabel ładowania, instrukcja obsługi
LED

Podstawowe parametry
Parametr wejściowy: 5V=500mA
Parametr wyjściowy: 5V=150mA
Czas ładowania: ok. 2 godzin
Czas czuwania: ok. 4 miesiące
Pojemność akumulatora: 310mAh
Typ akumulatora: li-ion
Sposób noszenia

Piny pogo

MFB

Zawartość zestawu
Zasięg działania: 10m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)
Pojemność akumulatora: 43mAh (pojedyncza słuchawka)
Czas ładowania: ok. 2 godziny
Czas rozmowy: ok. 4 godziny
Czas czuwania: ok. 100 godzin
Parametr wejściowy: 5V=100mA
Typ akumulatora: li-ion
Wersja Bluetooth: v5.0

LED

Ręczne łączenie: wyłącz słuchawki i następnie ręcznie je
włącz. Słuchawki połączą się ze sobą w przeciągu 3s. Gdy
dioda na prawej będzie migać na biało, wyszukaj Haylou
GT2S na telefonie i połącz się z nim.

Tryb mono

Ustawienia fabryczne

Automatyczne łączenie: wyjmij jedną słuchawkę z etui i
włączy się automatycznie. Następnie wyszukaj Haylou GT2S
na telefonie i połącz się z urządzeniem. Po pierwszym
włączeniu, słuchawka będzie już automatycznie próbowała
się łączyć z ostatnim połączonym telefonem (jeśli ma
włączoną funkcję Bluetooth).
Ręczne parowanie: wyłącz słuchawki i następnie ręcznie
włącz dowolną z nich. Gdy dioda LED na słuchawce będzie
powoli migać na biało, wyszukaj ją za pomocą Bluetooth i
połącz się.

Jeśli słuchawki nie działają poprawnie, wykonaj następujące
czynności, aby przywrócić ustawienia fabryczne: wyjmij
słuchawki z etui, wyłącz je, następnie przytrzymaj przyciski
wielofunkcyjne obu przez 15s (dioda LED będzie migać na
czerwono oraz biało trzy razy pod rząd). Po wykonaniu tej
czynności, włóż je z powrotem do etui, aby przywrócić ich
ustawienia fabryczne (historia parowania zostanie również
usunięta).

Ładowanie etui
Naładuj etui za pomocą kabla USB.
Ładowanie: dioda LED świeci się na czerwono.
Naładowany do pełna: LED jest wyłączone.
Obsługa

Włączanie
Wyjmij słuchawki z etui, aby się włączyły. Jeśli są poza etui,
przytrzymaj przycisk przez 1.5s aby je włączyć (LED zaświeci
się na biało przez 1s).

Przytrzymaj
przez 1,5s

LED świeci się
przez 1s

Wyłączanie
Włóż słuchawki do etui, aby je wyłączyć. Przytrzymaj
przycisk przez 4.5s aby je wyłączyć (LED zaświeci się na
czerwono przez 2s).
Mikrofon powinien znajdować
się poza uchem i powinien
być skierowany do ust

Przytrzymaj przez 1.5s
aby włączyć

Folia

Końcówka
LED

Tryb stereo
Automatyczne łączenie: wyjmij obie słuchawki z etui aby
automatycznie się włączyły i zaczęły ze sobą parować. Gdy
dioda LED na prawej będzie powoli migać, wyszukaj funkcją
Bluetooth urządzenia Haylou GT2S na telefonie. Jeśli
słuchawki nie będą się mogły połączyć z telefonem, włóż je z
powrotem do etui i powtórz powyższy proces. Po pierwszym
włączeniu, słuchawki będą już automatycznie próbowały się
łączyć z ostatnim połączonym telefonem (jeśli ma włączoną
funkcję Bluetooth).

Sposób ładowania
Przed pierwszym użyciem należy zdjąć folię i naładować
słuchawki do pełna.

Naciśnij dwukrotnie przycisk na lewej słuchawce
Poprzedni utwór
Naciśnij dwukrotnie przycisk na prawej słuchawce
Poprzedni utwór
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Zatrzymanie muzyki/odtwarzanie

Tylko jedna słuchawka odtwarza dźwięk
Problem ten występuje niezwykle rzadko, lecz jeśli tylko
jedna słuchawka odtwarza dźwięk, należy przywrócić
ustawienia fabryczne słuchawek, usunąć je z historii
parowania na telefonie i połączyć się ponownie.
Problemy podczas ładowania
Czerwona dioda LED zgaśnie po naładowaniu słuchawek do
pełna. Etui nie będzie ładować słuchawek, jeśli jego własny
akumulator jest rozładowany. Diody LED na etui zgasną, gdy
te jest naładowane. Diody nie zaświecą się po ponownym
połączeniu, jeśli urządzenie już jest naładowane.

Przytrzymaj
przez 4,5s

LED świeci się
przez 2s

Porady
Ostrzeżenia
1. Nie należy rozkręcać, naprawiać ani modyﬁkować
urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub
pożaru.
2. Nie należy używać urządzenia w zbyt niskich lub wysokich
temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Należy trzymać diody z dala od oczu dzieci lub zwierząt
podczas używania słuchawek.
4. Nie korzystać z urządzenia podczas burzy. Istnieje ryzyko
porażenia.
5. Nie należy czyścić słuchawek alkoholem lub żrący
środkami czystości.
6. Należy trzymać urządzenie z dala od cieczy.
Ważne
1. Należy zapoznać się z instrukcją przed użyciem i zachować ją na
przyszłość.
2. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie do pełna.
3. Należy ładować urządzenie przynajmniej raz na 2 tygodnie.
4. Należy używać certyﬁkowanych ładowarek.
5. Nie należy używać słuchawek przez zbyt długi czas, aby nie
uszkodzić słuchu.
6. Nie należy nosić słuchawek w sytuacjach lub miejscach, gdzie
mogłoby spowodować zagrożenie.
Konserwacja

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odebranie połączenia przychodzącego
Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1,5s
Odrzucenie połączenia przychodzącego
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny trzykrotnie
Aktywacja asystenta głosowego

Nie należy używać słuchawek pod prysznicem. Nie należy
ich nosić w deszczu. Nie należy wrzucać słuchawek do pralki.
Słuchawki należy przeczyszczać suchą ścierką.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest
własnością ﬁrmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez
zezwolenia zabronione.

