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Sposób noszenia
Wsuń słuchawkę i dopasuj ją do ucha.

Sposób ładowania
Słuchawki: 1. Wsuń słuchawki do etui bez 
zamykania go. LEDy na słuchawkach będzie się 

świecić na czerwono. Zmienią barwę na białą po naładowaniu. 2. Włóż słuchawki do 
etui i zamknij go. Diody LED będą pulsować i zgasną po naładowaniu.
Etui: Etui można ładować za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo. Dioda LED 
będzie się świecić na czerwono podczas ładowania.
Jeśli poziom akumulatora jest poniżej 25%, LED będzie migać na czerwono przez 30s 
po otwarciu pokrywy.



Włączanie
Otwórz pokrywę etui, aby włączyć słuchawki lub przytrzymaj ich panel przez 1,5s 
(LED zaświeci się przez 1s).

Przytrzymaj przez 1.5s

LED zaświeci się na biało przez 1s

Wyłączanie
Włóż słuchawki do etui i zamknij pokrywę, aby je wyłączyć lub przytrzymaj ich panel 
przez 4.5s (LED zaświeci się na czerwono).

Przytrzymaj przez 4.5s

LED zaświeci się na czerwono przez 2s

Sposób łączenia
Automatyczne łączenie: Wyjmij słuchawki z etui. LEDy na nich będą powoli migać na 
biało Na telefonie aktywuj funkcję Bluetooth i wyszukaj i połącz się z „Haylou T16”. Jeśli 
słuchawki się nie połączą, włóż je ponownie do etui i powtórz powyższe czynności. 
Podczas włączania, słuchawki automatycznie się będą próbowały łączyć z ostatnim 
telefonem (jeśli ma aktywowany Bluetooth).

Dioda LED
powoli miga
na biało

Ręczne łączenie: Wyłącz słuchawki i włącz je ręcznie. Gdy jej diody LED będą migać na 
biało, wyszukaj je na telefonie i połącz się z nimi.
Automatyczne łączenie w trybie mono: wyjmij dowolną jedną słuchawkę, aby się z nią 
połączyć. Dioda LED będzie powoli migać na biało. Na telefonie, wyszukaj „Haylou T16”
i połącz się z nim.



Ręczne łączenie w trybie mono: Wyłącz słuchawki i ręcznie włącz jedną z nich. Gdy dioda 
na niej będzie powoli migać, wyszukaj jej na telefonie i połącz się z nią.

Sposób łączenia z aplikacją
1. Zeskanuj kod QR na opakowaniu lub poniżej i zainstaluj aplikację Haylou.
2. Możesz również pobrać i zainstalować aplikację ze sklepu z aplikacjami.
3. Gdy słuchawki są łączone pierwszy raz, otwórz pokrywę i włącz Bluetooth na telefonie.
4. W aplikacji Haylou, naciśnij „Adding Device” i podążaj za instrukcjami na ekranie.

Uwagi:
1. Jeśli instrukcje w aplikacji różnią się od niniejszych, te w aplikacji 
mają pierwszeństwo.
2. Regularnie ładuj słuchawki i etui.
3. Jeśli pojawią się problemy z łączeniem, przywróć ustawienia 
fabryczne.

Funkcje
Zdejmij/załóż słuchawki
Zatrzymanie/kontynuowanie odtwarzania muzyki.
Dotknięcie dowolnego panelu
Zatrzymanie/kontynuowanie odtwarzania muzyki.
Odebranie połączenia przychodzącego.
Przytrzymanie dowolnego panelu przez 1.5s
Zignorowanie połączenia przychodzącego.
Aktywowanie asystenta głosowego (gdy w stanie czuwania).

Dwukrotnie dotknij prawy panel
Kolejny utwór.
Zawieszenie rozmowy telefonicznej.
Dwukrotnie dotknij lewy panel
Przełączanie się pomiędzy trybem na zewnątrz, standardowym,
wygłuszającym.

Trzykrotnie dotknij prawy panel
Włączanie/wyłączanie. Tryb  małych opóźnień.

Cechy urządzenia
1. Bluetooth 5.0
2. Hybrydowe ANC
3. Najwyższej jakości system audio
4. Inteligentny sensor wykrywający ucho
5. Przełącznik master-slave oraz tryb małych opóźnień dla gier
6. Do 30 godzin pracy
7. Ładowanie bezprzewodowe
8. Dedykowana aplikacja



Ustawienia fabryczne
Jeśli słuchawki nie działają poprawnie, wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić ustawienia 
fabryczne: wyjmij słuchawki z etui, wyłącz je i przytrzymaj ich panele przez 10s (aż diody 
LED migać będą na czerwono i biało). Włóż je następnie z powrotem do etui i usuń 
historię parowania na telefonie.

Tylko jedna słuchawka odtwarza dźwięk
Jeśli tylko jedna słuchawka działa, uruchom ponownie Haylou T16, usuń historię 
parowania na telefonie i spróbuj połączyć telefon ponownie ze słuchawkami.

Dodatkowe informacje dotyczące ładowania
1. Dioda LED świeci się na biało przez 60s gdy słuchawki się naładują.
2. Etui nie może ładować słuchawek, jeśli samo jest rozładowane.
3. Diody LED na etui wyłączają się po naładowaniu. Nie zaświecają się ponownie, gdy 
znowu etui zostanie podłączone.

Konserwacja
Nie należy używać słuchawek pod prysznicem ani nosić ich w deszczu. Nie należy ich 
zostawiać w pralce lub innych ekstremalnych sytuacjach. Wysusz je suchą szmatką po 
użyciu.



Ostrzeżenia
1. Nie rozkręcaj, naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samemu. Może to doprowadzić 
do pożaru lub kompletnego zniszczenia urządzenia.
2. Nie wystawiaj zostawiaj urządzenia w miejscach gdzie temperatura jest zbyt niska 
(poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 45°C).
3. Trzymaj diody LED z dala od oczu dzieci oraz zwierząt, podczas używania słuchawek.
4. Nie korzystaj ze słuchawek podczas burzy. Może to doprowadzić do problemów
z działaniem i grozić porażeniem.
5. Nie czyść słuchawek ani etui alkoholem ani żrącymi substancjami.
6. Trzymaj urządzenie z dala od cieczy.

Porady
1. Zapoznaj się z instrukcją przed korzystaniem z urządzenia i zachowaj ją na przyszłość.
2. Przed pierwszym użyciem, naładuj urządzenie do pełna.
3. Ładuj urządzenie przynajmniej raz na dwa tygodnie.
4. Używaj tylko certyfikowanych ładowarek.
5. Nie noś ani nie używaj słuchawek zbyt intensywnie, aby nie uszkodzić słuchu.
6. Nie korzystaj ze słuchawek w sytuacjach, gdzie mogłyby spowodować zagrożenie ze 
względu na ograniczoną percepcję.

Zawartość zestawu
Końcówki (6 par, średnie już założone), słuchawki, etui, kabel USB, instrukcja obsługi.

Parametry urządzenia (słuchawki)
Zasięg działania: 10m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)
Pojemność akumulatora: 50mAg (pojedyncza słuchawka)
Czas ładowania: ~2 godziny
Czas rozmowy: ~4 godziny
Parametr wejściowy: 5V==150mA
Typ akumulatora: li-ion
Wersja Bluetooth: v.5.0

Parametry urządzenia (etui)
Parametr wejściowy: 5V==500mA
Parametr wyjściowy: 5V==150mA
Czas ładowania: ~3 godziny
Czas czuwania: ~4 miesiące
Pojemność akumulatora: 600mAh
Typ akumulatora: li-ion



Zawartość szkodliwych substancji w materiale

Szkodliwe substancje
Nazwa
części

Obudowa
Akumulator
Końcówka
Akcesoria

Kabel

Tabela ta została sporządzona według rozporządzenia SJ/T 11364.

O: Oznacza, że zawartość szkodliwych substancji w elemencie 
znajduje się w zakresie limitów przedstawionych w 2015/863.

X: Oznacza, że zawartość szkodliwych substancji w elemencie 
przekracza limity przedstawione w 2015/863, ale nie ma dostępnej 
żadnej alternatywy, dlatego urządzenie nadal spełnia wymagania 
rozporządzenia SJ/T 11364 w ramach wyjątku.

Uwaga: należy korzystać ze słuchawek rozsądnie, aby nie uszkodzić 
swojego słuchu.
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