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Sposób noszenia

Delikatnie włóż słuchawkę do kanału usznego.
Przekręć i dopasuj słuchawkę, tak by wygodnie leżała w uchu.

Podczas dzwonienia, dopasuj mikrofon w kierunku ust, aby 
otrzymać lepsza jakość dźwięku.



Sposób ładowania
Przed pierwszym użyciem, usuń folię izolacyjną zasłaniającą oba 
kontakty. Naładuj następnie do pełna etui oraz słuchawki.

Podłącz kabel ładowania, aby naładować słuchawki oraz etui 
jednocześnie. Dioda ładowania zaświeci się na czerwono, gdy 
urządzenie jest ładowane i zgaśnie po naładowaniu.

Zdejmij
folię



Włączanie
1. Gdy słuchawki są w etui, wyjmij je aby się automatycznie 
włączyły.
2. Jeśli słuchawki zostały wyjęte i są wyłączone, przytrzymaj 
przycisk wielofunkcyjny przez 1.5s, aby je włączyć.

LED świeci się na biało przez 1s

Przytrzymaj przez 1.5s

Włączanie
1. Gdy słuchawki są w etui, wyjmij je aby się automatycznie 
włączyły.
2. Jeśli słuchawki zostały wyjęte i są wyłączone, przytrzymaj 
przycisk wielofunkcyjny przez 1.5s, aby je włączyć.

LED świeci się na czerwono przez 2s

Przytrzymaj panel przez 4.5s



Sposób parowania

Automatyczne łączenie: wyjmij obie słuchawki z etui 
jednocześnie i automatycznie się włączą rozpoczną łączenie
w przeciągu 5s. Gdy światła na obu słuchawkach zaczną powoli 
migać, otwórz Bluetooth na telefonie i wyszukaj Haylou GT6 
oraz połącz się z nim.
Jeśli połączenie się nie powiedzie, włóż słuchawki z powrotem 
do etui i powtórz powyższą czynność.



Przełączanie się pomiędzy mono oraz stereo:
Jeśli słuchawki są połączone ze sobą trybie stereo, włóż jedną 
słuchawkę do etui i druga wejdzie w tryb mono. Wyjmij drugą 
słuchawkę, aby ponownie wejść w tryb stereo.

Ręcznie łączenie:
Gdy słuchawki są wyłączone, ręcznie włącz obie słuchawki. 
Odczekaj 5s, aż słuchawki się włączą i połączą się ze sobą. Gdy 
diody na obu słuchawkach zaczną powoli migać, włącz 
Bluetooth aby się połączyć.



Naciśnij raz przycisk
Odtwarzanie muzyki/pauza

Dwukrotnie naciśnij prawy przycisk
Kolejny utwór

Dwukrotnie naciśnij lewy przycisk
Wyłączanie/włączanie trybu wysokiej czułości
(zalecany, gdy słuchawka jest używana podczas grania)

Naciśnij raz przycisk
Odbieranie/zakończenie połączenia

Trzykrotnie naciśnij przycisk
Włączanie asystenta głosowego w trybie czuwania

Odbieranie drugiego połączenia
Jeśli pojawi się kolejne połączenie przychodzące, naciśnij 
przycisk, aby zatrzymać pierwsze i odebrać drugie. Naciśnij 
dwukrotnie przycisk aby przełączać się pomiędzy połączeniami. 
Naciśnij przycisk raz, aby zakończyć połączenie z obecnym 
rozmówcą.



Ustawienia fabryczne
1. Słuchawki ładują się w etui (dioda świeci się na czerwono lub 
biało po naładowaniu do pełna)
2. Przytrzymaj obie słuchawki jednocześnie przez 10s. Puść 
przyciski, gdy diody będą migać na czerwono i biało trzy razy.
3. Wyjmij słuchawki z etui i poczekaj, aż diody LED będą powoli 
migać na biało.
4. Wyczyść historię parowania i podążaj za instrukcjami na 
ekranie, aby zakończyć połączenie Bluetooth.

Dźwięk jest odtwarzany z tylko jednej słuchawki
1. Włóż słuchawki z powrotem do etui i wyjmij je z powrotem 
aby się z nimi połączyć ponownie.
2. Jeśli problem się nie rozwiązał, przywróć ustawienia 
fabryczne.

Inne problemy z ładowaniem
1. Słuchawki nie mogą być ładowane, jeśli etui jest rozładowane.
2. Dioda etui zgaśnie, jeśli etui jest naładowane do pełna.



Zawartość zestawu

Słuchawki, etui ładujące, instrukcja.

Parametry (słuchawki)
Zasięg: 10m (na otwartej przestrzeni bez przeszkód)
Pojemność akumulatora: 35mAg (jedna słuchawka)
Czas ładowania: ~1.5 godziny
Czas rozmowy: ~4 godziny
Czas czuwania: ~60 godziny
Parametr wejściowy: 5V      100mA
Typ akumulatora: li-ion
Wersja Bluetooth: V5.2

Parametry (etui)
Parametr wejściowy: 5V      500mA
Parametry wyjściowy: 5V      150mA
Czas ładowania: ~2 godziny
Pojemność akumulatora: 310mAh
Akumulator: li-ion



Ostrzeżenie
1. Nie rozkręcaj, naprawiaj lub modyfikuj urządzenia samemu. 
Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie zostawiaj urządzenia w miejscu, gdzie panuje zbyt wysoka 
lub zbyt niska temperatura (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Trzymaj diody z dala od oczu dzieci oraz zwierząt, podczas 
używania słuchawek.
4. Nie używaj urządzenia podczas burzy. Mogą one doprowadzić 
do nieprawidłowego działania oraz porażenia.
5. Nie czyść słuchawek lub etui za pomocą alkoholu lub innych 
żrących substancji.

Uwaga
1. Zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym użyciem 
urządzenia.
2. Przed pierwszym użyciem, naładuj urządzenie do pełna.
3. Urządzenie należy ładować przynajmniej raz na dwa tygodnia.
4. Używaj tylko certyfikowanych ładowarek.
5. Nie zaleca się używać słuchawek przez zbyt długi czas, aby nie 
uszkodzić słuchu.
6. Nie noś słuchawek w sytuacjach, gdzie korzystanie z nich 
może stworzyć zagrożenie.

Konserwacja
Nie należy nosić słuchawek pod prysznicem ani w deszczu. Nie 
należy zostawiać słuchawek w pralce lub innych niekorzystnych 
sytuacjach. Urządzenie należy czyścić za pomocą suchej ścierki.


