Haylou GT3 Pro
Słuchawki bezprzewodowe
Instrukcja obsługi

Budowa urządzenia

Port ładowania
Panel
dotykowy

LED

Piny pogo
Zawartość zestawu
Słuchawki, etui ładujące, końcówki (2 pary)
instrukcja obsługi, kabel ładujący

Przed użyciem, zdejmij naklejkę zasłaniającą piny pogo
i naładuj obie słuchawki do pełna, wkładając je do etui.
Parametry słuchawek
Zasięg działania: 10m (na otwartej przestrzeni bez
przeszkód)
Pojemność akumulatora: 43mAg (jedna słuchawka)
Czas ładowania: ~1.5 godziny
Czas rozmowy: ~4 godziny
Czas czuwania: ~105 godzin
Wejście: 5 100mA
Typ akumulatora: Li-ion
Wersja Bluetooth: V5.0
Parametry etui ładującego
Wejścia: 5V
500mA
Wyjście: 5V
150mA
Czas ładowania: ~2.5 godziny
Czas czuwania: ~5 miesięcy
Pojemność akumulatora: 600mAh
Typ akumulatora: Li-ion

Włączanie
1: Wyjmij słuchawki z etui, aby się włączyły
2: Przytrzymaj panele dotykowe przez 1.5s
Wyjmij słuchawki
(włączą się automatycznie)

LED świeci
się na biało

Przytrzymaj panel
przez 1.5s

Wyłączanie
1: Włóż słuchawki do etui, aby się wyłączyły.
2. Przytrzymaj panel przez 4.5s aby wyłączyć słuchawkę
(LED zaświeci się na czerwono przez 2s).
Włóż słuchawki
do etui

LED świeci się
na czerwono
przez 2s
Przytrzymaj panel
przez 4.5s

Ignorowanie połączenia
Przytrzymaj panel przez 1s aby zignorować połączenie.

Przytrzymaj panel
przez 1s

Sposób ładowania
Włóż słuchawki z powrotem do etui, aby je naładować.
Słuchawki automatycznie się wyłączają po włożenia.
Czerwona dioda się świeci podczas ładowania i zmieni na
1 min barwę na białą, po naładowaniu do pełna.

Tryb mono
Wyjmij dowolną słuchawkę, aby się włączyła automatycznie. Gdy dioda LED miga powoli na biało, wyszukaj Haylou
GT3 Pro na telefonie i połącz się z urządzeniem.
Ręcznie łączenie: Gdy obie słuchawki są wyłączone,
możesz włączyć jedną ze słuchawek ręcznie, włączyć
Bluetooth w telefonie i połączyć się ze słuchawkami.

Tryb stereo
Wyjmij obie słuchawki z etui. Na telefonie, wyszukaj
Haylou GT3 Pro i naciśnij, aby się połączyć. Jeśli
połączenie się nie powiedzie, włóż słuchawki z powrotem
do etui i powtórz powyższe kroki. Po połączeniu,
słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim
urządzeniem, z którym był połączone.

Przytrzymaj
panel przez
1.5s

LED

Ręczne łączenie: gdy słuchawki są wyłączone, ręcznie
naciskając panel włącz je ponownie. Automatycznie się
włączą i sparują ze sobą (dioda LED będzie migać na
czerwono i biało). Po zakończeniu parowania (LED na
głównej słuchawce będzie powoli migać na biało).
Wyszukaj urządzenie na telefonie i połącz się z nim.

Funkcje
Dwukrotnie naciśnięcie lewej słuchawki
Poprzedni utwór
Dwukrotnie naciśnięcie prawej słuchawki
Kolejny utwór
Dotknij dowolną słuchawkę
Kontynuowania/zatrzymanie odtwarzania

Dotknij dowolną słuchawkę
Odbieranie/zakończenie połączenia
Przytrzymanie słuchawki przez 1
Odrzucanie połączenia przychodzącego

Trzykrotne naciśnięcie lewej słuchawki
Aktywacja asystenta głosowego
(gdy urządzenie jest w stanie czuwania)
Trzykrotne naciśnięcie prawej słuchawki
Aktywacja asystenta głosowego
(gdy urządzenie jest w stanie czuwania)

Dioda akumulatora etui

Dioda zasilania

Gdy etui jest włączone/wyłączone, dioda LED zaświeci się
3 razy, informując o pozostałej mocy. Diody zgasną po
10s. Jeśli poziom mocy wynosi mniej niż 30%, diody LED
zaświecą się 3 razy co 2s i zgasną po 60s.
Procent
mocy

Stan migania

Stałe światło

Miganie

Dioda
zasilania

Po podłączeniu do ładowania USB, 3 białe diody będą
migać po kolei i wejdą w wyświetlanie stanu ładowania po
3 cyklach. Poziom mocy przedstawiany jest następująco:
Stan migania

Stałe światło

Poziom mocy

Miganie

Dioda
zasilania

Po naładowaniu do pełna, trzy diody LED zaświecą się
i zgasną po 10s.

Porady
1. Regularnie ładuj urządzenie. Szczególnie, jeśli nie było
używane od dwóch tygodni.
2. Używaj tylko certyfikowanej ładowarki.
3. Nie noś słuchawek przez zbyt długi czas, aby nie
uszkodzić swojego słuchu.
4. Nie noś słuchawek, jeśli korzystanie z nich mogłoby
doprowadzić do stworzenia zagrożenia.
Konserwacja
Nie należy używać słuchawek pod prysznicem lub nosić
ich podczas deszczu. Nie zostawiaj ich w pralce. Słuchawki
należy czyścić suchą ścierką po każdym użyciu, aby
zachować ich wydajność.

Ustawienia fabryczne
Jeśli słuchawki działają nieprawidłowo, wykonaj
następujące kroki, aby przywrócić ustawienia fabryczne:
włóż słuchawki z powrotem do etui, aby się naładowały,
przytrzymaj oba panele przez 10s, aż dioda LED będzie
migać na czerwono i biało trzykrotnie. Skasuj historię
połączeń na telefonie.
Dźwięk odtwarzany jest tylko z jednej słuchawki
W tym przypadku należy przywrócić ustawienia
fabryczne, usunąć historię połączeń na telefonie
i połączyć się ze słuchawkami ponownie.
Inne problemy podczas ładowania
Dioda LED świeci się na biało przez 1 minutę, gdy
słuchawki naładują się do pełna.
Etui nie może ładować słuchawek, jeśli jej własny
akumulator jest rozładowany. LEDy na etui zgasną, gdy
etui zostanie naładowane do pełna. Jeśli etui będzie
później ponownie podłączone do ładowania, LEDy się nie
zaświecą, nie oznacza to jednak, że etui jest rozładowane.

Porady
1. Przed użyciem słuchawek, zapoznaj się z instrukcją i
zachowaj ją na przyszłość.
2. Słuchawki muszą być naładowane do pełna przed
pierwszym użyciem.
3. Jeśli słuchawki nie są używane przez dwa tygodnie lub
dłużej - naładuj je.
4. Używaj tylko dedykowanych ładowarek.
5. Jeśli słuchawki nie są wykrywane przez telefon,
sprawdź czy znajdują się w trybie parowania. Słuchawki
wychodzą z trybu parowania, jeśli nie mogą się połączyć z
telefonem przez dłuższy czas.
Producent: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
Adres: Room 401-410, Building 1, No. 86 Hongtu
Road, Nancheng District, Dongguan City,
Guangdong, China
Oficjalna strona: www.haylou.com
Made in China

