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Budowa urządzenia
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LEDZawartość zestawu
Trzy pary końcówek (średnie już domyślnie założone), słuchawki
(1x prawa, 1x lewa), Etui ładujące, kabel ładowarki, instrukcja obsługi.

Parametry
Słuchawki
Zasięg: 10m (otwarta przestrzeń) Pojemność akumulatora: 40mAh
Czas ładowania: ok. 2 godziny Czas rozmowy: ok. 4 godziny
Czas czuwania: ok. 60 godzin Parametr wejściowy: 5V=100mA
Typ akumulatora: Li-ion Wersja Bluetooth: v5.0

Etui ładujące
Parametr wejściowy: 5V=500mA Wyjściowy: 5V=150mA
Czas ładowania: ok. 3 godziny Czas czuwania: ok. 5 miesięcy
Pojemność akumulatora: 580mAh Typ akumulatora: li-ion



Pierwsze kroki
1. Zerwij folię i naładuj do pełna etui oraz słuchawki.

2. Dobierz odpowiedni rozmiar końcówek (domyślnie założone są średnie).
3. Odróżnij lewą i prawą słuchawkę. Załóż je i dopasuj do ucha.

Aby wygodniej rozmawiać przez telefon, skieruj mikrofon w stronę ust.

Sposób ładowania
1. Słuchawki: włóż słuchawki do etui, aby je naładować.
LED świeci się na czerwono. Po naładowaniu do pełna, zaświecą się 
na biało przez 1 minutę.
2. Etui: naładuj je za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo.

Folia



3. Jeśli moc etui spadnie poniżej 5%, dioda LED będzie migać 5 razy 
przez 20 sekund.

Stan diod podczas ładowania
Po naładowaniu etui do pełna, wszystkie diody zaświecą się przez 60s 
i następnie zgasną.

Sposób parowania
Automatyczne parowanie
1. Wyjmij obie słuchawki z etui jednocześnie. Dioda zaświeci się na biało
i następnie będzie migać na biało/czerwono. Słuchawki sparują się ze sobą po 
tym procesie.
2. Gdy białe diody na lewej i prawej słuchawce migają powoli, włącz Bluetooth 
na swoim urządzeniu i wyszukaj oraz połącz się z „Haylou GT5”.
3. Słuchawki będą automatycznie się łączyć z ostatnim urządzeniem.
Uwaga: gdy połączenie się nie powiedzie, włóż słuchawki z powrotem do etui
i powtórz powyższe czynności.

LED Poziom mocy

LED Poziom mocy

Zaświecona dioda
Zgaszona dioda
Migająca dioda



Ręczne parowanie
Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj ich panele dotyko-
we przez 1.5s i odczekaj 2-3s, aż się ze sobą połączą. Gdy biała dioda 
prawej słuchawki będzie powoli migać, włącz Bluetooth na swoim 
urządzeniu i połącz się ze słuchawkami.

Obsługa przycisku
Wyjmij słuchawki z etui, aby je włączyć. Przytrzymaj ich panele doty-
kowe przez 1.5s (LED zaświeci się na biało przez 1s), jeśli nie są w etui.

Włóż słuchawki z powrotem do etui, aby je wyłączyć, lub przytrzymaj 
ich panele przez 4.5s (LED zaświeci się na czerwono przez 2s).

Przytrzymaj przez 1.5s

LED świeci się na biało
przez 1s

Przytrzymaj przez 4.5s

LED świeci się na czerwono
przez 2s

Potrzebujesz instrukcji w wersji wideo?
Śledź nasz oficjalny fanpage „Haylou” i napisz do nas!



Sposób użycia
Odtwarzanie/Pauza
Załóż/ściągnij słuchawki lub naciśnij raz dowolną

Poprzedni/kolejny utwór
Naciśnij dwukrotnie (kolejno) lewo/prawą

Odebranie połączenia/zakończenie
Naciśnij dwukrotnie dowolną

Odrzucanie połączenia
Przytrzymaj dowolną przez 1s

Asystent głosowy
Naciśnij trzykrotnie lewą

Włącz/wyłącz tryb gry
Naciśnij trzykrotnie prawą

Odebranie drugiego połączenia
Gdy pojawia się połączenie przychodzące, naciśnij dwukrotnie dowol-
ny przycisk, aby je odebrać;
Jeśli podczas rozmowy pojawi się kolejne połączenie przychodzące, 
naciśnij raz przycisk aby zawiesić obecną rozmową i odebrać drugą.
Aby przełączać się pomiędzy rozmówcami, naciśnij dwukrotnie dowol-
ny przycisk.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby zatrzymać pierw-
szą rozmowę i odrzucić drugie połączenie przychodzące.



Problem z ładowaniem urządzenia

Słuchawki:
1. Ładuj etui przynajmniej przez godzinę przed użyciem.
2. Upewnij się, czy piny słuchawki stykają się z pinami etui.
3. Upewnij się, czy piny nie są zabrudzone.

Etui:
1. Upewnij się, czy kabel jest podłączony prawidłowo.
2. Dioda LED się nie zaświeci, jeśli etui już jest naładowane
i podłączono ponownie kabel.
3. Spróbuj podłączyć kabel do różnych gniazdek/portów.
4. Sprawdź czy piny nie są uszkodzone.

Ustawienia fabryczne
1. Włóż słuchawki z powrotem do etui.
2. Zostaw słuchawki w etui i przytrzymaj ich panele przez 10s. 
Słuchawki będą szybko migać trzy razy (czerwono->biało->czerwono), 
gdy tak się stanie, puść przyciski. Diody zapalają się, po udanym 
przywróceniu ustawień fabrycznych.
3. Przerwij połączenie Bluetooth na swoim urządzeniu.
Następnie wyszukaj „Haylou GT5” i połącz się się z nim ponownie.
PS: Przed przywróceniem ustawień fabrycznych, upewnij się że 
słuchawki i etui mają wystarczająco dużo mocy.

Kiedy konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych?
1. Gdy tylko jedna słuchawka odtwarza dźwięk.
2. Jeśli nie można połączyć słuchawek z telefonem.
3. Nie można przełączyć się na tryb stereo.
4. Inne problemy z działaniem.



Konserwacja

Nie należy nosić słuchawek pod prysznicem, podczas deszczy, wkładać 
je do pralki lub używać ich w skrajnych warunkach i temperaturach.
Po każdym użyciu, zaleca się je przetrzeć suchą ścierką, aby zmyć pot 
lub wilgoć.

12 miesięcy gwarancji

Dożywotnie wsparcie techniczne

@Haylou

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest
własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja

w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez
zezwolenia zabronione.


