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Budowa urządzenia

Sposób noszenia

Prosimy włożyć słuchawki do uszu i skierować mikrofon w kierunku ust.



Sposób ładowania

Włóż słuchawki do etui, aby je naładować. Dioda LED na słuchaw-
ce będzie pulsować na biało podczas ładowania i zgaśnie po nała-
dowaniu.
Etui może zostać naładowane za pomocą kabla USB lub bezprze-
wodowo.
LED świeci się na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na 
biały po naładowaniu do pełna.
Ostrzeżenie o niskim stanie akumulatora: dioda LED będzie migać 
na czerwono, gdy poziom akumulatora spadnie poniżej 20%

Funkcje urządzenia

1. Słuchawki Bluetooth 5.0 TWS gotowe do użycia po wyjęciu z etui
2. AptX+ACC
3. Czterokierunkowy mikrofon z redukcją szumu
4. Sensor podczerwieni
5. Czuły na wibracje sensor pozwalający na precyzyjną kontrolę
6. 30-godzinny czas odtwarzania
7. Ładowanie bezprzewodowe
8. Przełącznik Master-Slave i stabilne połączenie



Włączanie

Otwórz pokrywę etui, aby włączyć urządzenie.

Wyłączanie

1. Włóż słuchawki z powrotem do etui aby je wyłączyć.
2. Słuchawki automatycznie wyłączają się po 5 minutach, gdy nie 
ma żadnego połączenia.

Sposób łączenia
1. Automatyczne parowanie

Wyjmij obie słuchawki  etui. Na telefonie, wyszukaj urządzenie 
Haylou-T19_R/L i połącz się z nim. Jeśli telefon nie mógł się 
połączyć, włóż słuchawki z powrotem do etui i spróbuj ponownie.
Po udanym połączeniu, słuchawki będą się automatycznie łączyć 
z ostatnim urządzeniem po włączeniu (jeśli to urządzenie ma 
włączoną funkcję Bluetooth).

Krok 1 Krok 2



2. Sposób łączenia z aplikacją

Funkcje

1. Zeskanuj kod QR na swoim opakowaniu lub poniżej, aby pobrać 
i zainstalować aplikację Haylou.
2. Możesz również pobrać i zainstalować aplikację ze sklepu
z aplikacjami.
3. Przed pierwszym użyciem, otwórz pokrywę i zostaw słuchawki 
w środku, podczas gdy funkcja Bluetooth jest włączona.
4. W aplikacji Haylou, naciśnij „Adding Device” i podążaj za 
instrukcjami aby się połączyć.
Uwaga:
1. Instrukcje wyświetlane w aplikacji mają pierwszeństwo.
2. Jeśli pojawią się problemy z połączeniem, powtórz powyższe 
kroki 3 oraz 4. Jeśli problem się nie rozwiąże, przywróć ustawienia 
fabryczne słuchawek.

Zdejmij/załóż słuchawki
podczas gdy utwór jest
odtwarzany, aby zatrzymać
lub kontynuować odtwarzanie.

Naciśnij dwukrotnie lewą słuchawkę
podczas gdy utwór jest
odtwarzany, aby zatrzymać
lub kontynuować odtwarzanie.

Dwukrotnie naciśnij prawą słuchawkę
aby przełączyć utwór na kolejny.
(podczas odtwarzania muzyki)

Dwukrotnie naciśnij dowolną słuchawkę
aby odebrać/zakończyć połączenie.

Trzykrotnie naciśnij dowolną słuchawkę
aby aktywować asystenta głosowego.



Ustawienia fabryczne

1. Naładuj słuchawki i otwórz pokrywę na etui.
2. Dotknij przycisk na etui cztery razy i dioda LED będzie migać 
na czerwono oraz biało przez 3 sekundy. Zamknij pokrywę.
3. Zapisane połączenia na słuchawce zostaną usunięte.
4. Włącz słuchawki i połącz się ponownie.

Jedna ze słuchawek nie odtwarza dźwięku

Jedna ze słuchawek nie odtwarza dźwięku

Zawartość zestawu

Parametry (słuchawki)

Jeśli jedna ze słuchawek nie odtwarza dźwięku, przywróć ustawie-
nia fabryczne słuchawek, usuń zapamiętane połączenia na telefonie 
i połącz się ze słuchawkami ponownie.

Słuchawki, 3 pary końcówek (średni rozmiar już założony), etui 
ładujące, kabel USB, kabel ładowania, instrukcja obsługi.

Zasięg działania: 10m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)
Pojemność akumulatora: 40mAh (pojedyncza słuchawka)
Czas ładowania: ~2 godziny
Czas rozmowy: ~5 godzin
Czas czuwania: ~140 godzin
Moc wejściowa: 5V=100mA
Typ akumulatora: li-ion
Wersja Bluetooth: v5.0

1. Biała dioda LED gaśnie po 30s, gdy słuchawki zostaną naładowane 
do pełna.
2. Jeśli słuchawki się nie ładują, sprawdź stan akumulatora etui
i naładuj je, jeśli to konieczne.
3. Jeśli dioda LED nie włącza się podczas ładowania etui, oznacza to 
że etui zostało naładowane do pełna.



Parametry (etui)

Moc wejściowa: 5V=1000mA
Moc wyjściowa: 5V=500mA
Czas ładowania: ~2.5 godzin
Czas czuwania: ~4 miesiące
Pojemność akumulatora: 600mAh
Typ akumulatora: li-ion

Ostrzeżenia

Uwaga

1. Nie rozkręcaj, naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Może to 
doprowadzić do uszkodzeń lub pożaru.
2. Nie używaj urządzenia w miejscach ze zbyt wysoką lub zbyt niską 
temperaturą.
3. Trzymaj diody z dala od oczu dzieci oraz zwierząt.
4. Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza może nega-
tywnie wpłynąć na działanie urządzenia i może doprowadzić do 
porażeń.
5. Nie należy przemywać słuchawek ani etui alkoholem ani innymi 
łatwopalnymi materiałami.
6. Trzymaj urządzenie z dala od cieczy.

1. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urzą-
dzenia.
2. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie do pełna.
3. Należy ładować urządzenie regularnie, jeśli nie jest używane dłużej 
niż dwa tygodnie.
4. Należy ładować etui ładowarką wysokiej jakości.
5. Nie jest zalecane słuchanie muzyki na wysokiej głośności przez 
długi czas.
6. Nie noś słuchawek w sytuacjach, gdzie wymagana jest pełna 
uwaga użytkownika oraz percepcja.



Konserwacja

Nie należy nosić słuchawki w prysznicu ani podczas deszczu.
Nie należy ich również zostawiać w pralce. Słuchawki należy czyścić 
suchą ścierką.

Gwarancja

Produkt nie jest objęty gwarancją w następujących przypadkach:
1. Uszkodzenia spowodowane rozkręcaniem lub modyfikowaniem.
2. Uszkodzenia spowodowane przeciekaniem, uderzaniem lub opusz-
czaniem.
3. Uszkodzenia spowodowane katastrofami naturalnymi

Jeśli produkt posiada inne uszkodzenia, skontaktuj się ze swoim 
dystrybutorem, aby uzyskać serwis.

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

Adres: apartament 1303, 1305 oraz 1306, 13/F, Goasheng Tech Tower, 
Gaosheng Tech Park, Longxi 5, Zhouxi, Nancheng, Dongguan City, Guang-
dong, Chiny


