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Funkcje urządzenia
1. Bluetooth 5.0
2. aptX + AAC
3. Redukcja szumów w mikrofonu
4. Sensor wykrywający noszenie
5. Sensor dotykowy
6. 30 godzin odtwarzania
7. Ładowanie bezprzewodowe
8. Przełącznik master-slave
9. Sterowanie aplikacją
Pierwsze użycie
1. Dobierz odpowiednią końcówkę (domyślnie założone są końcówki
średnie).
2. Załóż odpowiednio prawą słuchawkę na prawe ucho i lewą słuchawkę
na lewe ucho.
3. Zdejmij naklejki ze słuchawek. Włóż słuchawki do etui ładującego
i naładuj je do pełna przed użyciem.

Naklejka

Sposób użycia

Odtwarzanie/Zatrzymanie muzyki
Załóż/zdejmij słuchawki
Odtwarzanie/Zatrzymanie muzyki
Naciśnij raz lewą/prawą
Poprzedni utwór
Naciśnij dwa razy lewą
Kolejny utwór
Naciśnij dwa razy prawą
Odebranie/zakończenie połączenia
Naciśnij raz lewą/prawą
Odrzucanie połączenia
Przytrzymaj przez 1.5s
Asystent głosowy
Naciśnij trzykrotnie lewy/prawy

Działanie
Funkcja

Obsługa słuchawek

Włączanie

Otwórz etui i słuchawki włączą
się automatycznie.

Wyłączanie

1. Włóż słuchawki z powrotem
do etui, aby się wyłączyły.
2. Słuchawki auto. się wyłączają
po 5 min. bezczynności.

Aby otrzymać ﬁlm instruktażowy, skontaktuj się z nami na naszej
oﬁcjalnie stronie Facebook „Haylou”.

Sposób ładowania
Słuchawki:
Włóż słuchawki z powrotem do etui i dioda zmieni kolor na czerwony.
Dioda zmieni kolor na biały po naładowaniu do pełna i zgaśnie po 1 minucie.
Sposób ładowania etui:
1. Za pomocą kabla ładowania Typu C.
2. Ładowanie bezprzewodowe.
Ładowanie:
Czerwona dioda powoli miga i światło gaśnie po naładowaniu do pełna.
Niski poziom akumulatora: otwórz etui i dwie diody zaświecą się trzykrotnie jednocześnie.

Rozwiązywanie problemów
Tylko jedna słuchawka odtwarza dźwięk
• Usuń ostatnie połączenia, włóż słuchawki do etui i wyjmij je.
Spróbuj następnie połączyć się ponownie.
• Spróbuj uruchomić słuchawki ponownie.
Nie można naładować urządzenia
W przypadku słuchawek:
• Upewnij się, że folia ochronna została zdjęta z obu słuchawek.
• Upewnij się, czy etui oraz słuchawki są naładowane przed użyciem.
• Upewnij się, czy słuchawki zostały poprawnie włożone do etui.
• Upewnij się, czy piny ładujące nie są zabrudzone.
• Zdejmij końcówki i dokładnie włóż słuchawki do etui.
W przypadku etui:
• Upewnij się, czy kabel oraz port ładowania nie posiadają uszkodzeń.
• Gdy etui ładujące jest naładowane do pełna, dioda nie zaświeci się po
podłączeniu kabla.
• Włóż i wyjmij kabel kilkukrotnie.
• Upewnij się, czy piny są we właściwym miejscu i czy nie straciły swej
elastyczności.
W jakich przypadkach należy przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek?
• Gdy tylko jedna słuchawka odtwarza dźwięk
• Gdy słuchawki nie mogą się połączyć z telefonem
• Gdy urządzenie zachowuje się nietypowo

Parametry urządzenia
Słuchawki
Zasięg: 10m (bez przeszkód)
Pojemność: 55mAh (pojedyncza słuchawka)
Czas ładowania: ok. 2 godziny
Czas pracy: ok. 7 godzin
Czas czuwania: 80 godzin
Parametr wejściowy: 5V=150mAh
Typ akumulatora: Li-ion
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0
Etui
Pojemność akumulatora: 600mAh
Czas ładowania: ok. 3 godziny
Czas czuwania: ok. 4 miesiące
Parametry wejściowe: 5V=1A
Parametry wyjściowe: 5V=150mAh
Typ akumulatora: Li-ion

Sposób parowania
1) Automatycznie parowanie
a) Wyjmij dwie słuchawki z etui jednocześnie, wyszukaj urządzenia Bluetooth „Haylou T17 R” lub „Haylou T17 L” i połącz się z nimi.
b) Odczekaj 2 sekundy. Pojawi się powiadomienie dot. parowania.
Połącz się.
c) Po pierwszym łączeniu, słuchawki będą się automatycznie łączyć
z ostatnim urządzeniem, z którym były połączone.
Uwaga: włóż słuchawki z powrotem do etui i powtórz powyższe kroki, jeśli
połączenie się nie powiedzie.

Krok 1

Krok 2

2) Łączenie się z aplikacją
a) Zeskanuj kod QR na opakowaniu lub poniżej, aby pobrać aplikację
„Haylou” z App Store lub Google Play;

b) Po połączeniu się z aplikacją pierwszy raz, włącz etui bez wyjmowania
słuchawek i pozostaw Bluetooth włączone.
c) Uruchom aplikację „Haylou”, wybierz „Add Device” na stronie z urządzeniami i podążaj za instrukcjami na ekranie.
3) Wyskakujące okienka słuchawek
a) Uruchom aplikację „Haylou” i zaloguj się do aplikacji;
b) Otwórz etui, okienko pojawi się na ekranie;
c) Naciśnij połączenie i pojawi się informacja na telefonie. Zakończ parowanie podążając za instrukcjami na ekranie.
d) Słuchawki są połączone. Naciśnij „More Settings” w okienku, aplikacja
połączy słuchawki.
Uwagi:
(A)-Jeśli instrukcje w aplikacji różnią się od powyższych kroków, podążaj za
instrukcjami w aplikacji.
(B)-Słuchawki oraz etui powinny być naładowane do pełna.

Przywracanie ustawień fabrycznych
a) Wyjmij słuchawki, naciśnij i przytrzymaj panele przez 4.5 sekundy i puść
gdy diody zaświecą się na czerwono.
b) Naciśnij i przytrzymaj oba panele przez 15 sekund i puść gdy czerwone
oraz białe diody zaświecą się dwukrotnie (pierwsza przez 10 sekund, druga
przez 15 sekund).
c) Włóż słuchawki z powrotem do etui i zamknij pokrywę, jednocześnie
usuń połączenia Bluetooth na telefonie.
d) Wyjmij słuchawki i upewnij się, że dioda w lewej jest wyłączona i że
biała dioda na prawej powoli miga.
e) Uruchom urządzenie Bluetooth i wyszukaj „Haylou T17R” lub „Haylou
T17L” i naciśnij, aby zakończyć połączenie;
f) Odczekaj około 2 sekundy, na ekranie pojawi się powiadomienie.
Połącz się.
Ps: Przed przywróceniem ustawień fabrycznych, upewnij się czy urządzenie posiada wystarczająco dużo mocy.
Aby otrzymać ﬁlm instruktażowy, skontaktuj się z nami na naszej
oﬁcjalnie stronie Facebook „Haylou”.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest
własnością ﬁrmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez
zezwolenia zabronione.

