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Dopasowanie słuchawek

Dostosuj słuchawki odpowiednio do kształtu ucha. 

Skieruj Mikrofon 1 w stronę ust, aby wyraźnie rozmawiać 
przez telefon.



Sposób ładowania
1. Przed pierwszym użyciem, włóż słuchawki do etui, aby w pełni
je naładować.

2. Za pomocą kabla, jednocześnie naładuj słuchawki i etui.

3. Słuchawki włóż z powrotem do etui. Lampka kontrolna słucha-
wek jest stale czerwona. Po pełnym naładowaniu, wskaźnik
zaświeci się na biało przez 60s, a następnie zgaśnie.

Status   Poziom mocy

Wskaźnik baterii podczas ładowania
Otwórz/zamknij pokrywę. Aktualny poziom naładowania baterii 
zostanie wyświetlony po 3-krotnym mignięciu trzech kontrolek. 
Gdy poziom naładowania baterii osiągnie ponad 30%, wskaźnik 
baterii będzie świecił się przez 10s, a następnie zgaśnie. 

(Należy najpierw zamknąć obudowę, a następnie otworzyć, aby 
ponownie sprawdzić wskaźnik poziomu naładowania baterii.)

Niski poziom baterii sygnalizowany przez ładowarkę: 
Mniej niż 30%; dioda LED1 świeci się 3 razy co 2s i gaśnie po 1 
minucie ciągłej cyrkulacji. 



Włączanie

1. Gdy słuchawki znajdują się w ładowarce, wystarczy 
otworzyć pokrywę, aby je włączyć.

2. Gdy słuchawki znajdują się poza etui i są wyłączone, 
należy przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (MFB) przez 
ok. 1,5 sekundy, aby je włączyć.

Dioda miga na biało przez ok. 1s. 

Przytrzymanie przez ok. 1.5s. 

Wyłączanie
1. Włóż słuchawki z powrotem do etui i zamknij pokrywę.
Słuchawki automatycznie się wyłączą.

2. Gdy słuchawki są włączone, należy przytrzymać przycisk
wielofunkcyjny MFB na ok. 4,5s (dioda miga na czerwono
przez 2s).

Dioda miga na czerwono przez 2s. 

Przytrzymanie przez ok. 4.5s. 



Sposób łączenia z innym urządzeniem
Otwórz etui, aby automatycznie włączyć zasilanie. Otwórz 
urządzenie Bluetooth, wyszukaj "Haylou W1" i kliknij, aby 
połączyć. 

Jeśli połączenie nie powiedzie się, włóż słuchawki z powrotem 
do etui i spróbuj ponownie. Po nawiązaniu połączenia, słu-
chawki automatycznie połączą się ponownie z ostatnio sparo-
wanym urządzeniem po włączeniu zasilania (Bluetooth musi 
być włączony). 

Przełączanie między trybem mono i stereo: 
Podnieś słuchawki, aby automatycznie przejść do trybu 
stereo. Naciśnij jedną, aby przejść do trybu mono. Możesz też 
podnieść je ponownie, aby wznowić tryb stereo.

Połączenie ręczne: Gdy słuchawki są wyłączone, włącz je ręcz-
nie. Poczekaj 2-3s, aż słuchawki włączą się i połączą ze sobą. 
Kiedy lampki kontrolne na obu słuchawkach migają powoli 
na biało, włącz Bluetooth na urządzeniu, aby się połączyć. 



Sposób użytkowania

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, 
aby włączyć/wyłączyć muzykę.

Naciśnij dwa razy przycisk wielofunkcyjny 
na lewej słuchawce, aby odtworzyć.

Naciśnij dwa razy przycisk wielofunkcyjny 
na prawej słuchawce, aby odtworzyć 
następny utwór. 

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby 
odebrać/zakończyć połączenie. 

Naciśnij trzy razy przycisk wielofunkcyjny na 
prawej lub lewej słuchawce, aby uaktywnić 
asystenta głosowego. 

Ustawienia fabryczne
1. Włóż słuchawki do ładowarki. Upewnij się, że ładowarka ma
wystarczającą moc.

2. Równocześnie przytrzymaj przyciski wielofunkcyjne na obu
słuchawkach przez 10 sekund.

3. Wyczyść zapisy parowania telefonu i połącz ponownie.

*Jeśli połączenie nie powiedzie się, prosimy powtórzyć powyższe
kroki lub zalogować się do oficjalnego sklepu. Skontaktuj się z
obsługą klienta, aby zobaczyć wideo operacji resetowania.



Częste błędy: 
1. Jedna słuchawka nie odtwarza dźwięku:

Włóż słuchawkę do etui, a następnie wyjmij ją i spróbuj wykonać 
czynności resetowania. 

2. Problem z naładowaniem słuchawek:

Sprawdź, czy etui ładujące ma wystarczającą moc.
Przetrzyj styki ładowania suchą szmatką lub bawełnianym 
wacikiem.  

3. Słuchawki po włożeniu do etui wciąż są połączone z telefonem:

Sprawdź, czy etui ładujące ma wystarczającą moc. Słuchawki nie 
mogą się wyłączyć i odłączyć od telefonu, jeśli etui jest pozbawio-
ne zasilania. 

Zawartość opakowania
Słuchawki, Etui ładujące, 3 pary końcówek dousznych, kabel ładu-
jący, instrukcja obsługi. 

Parametry słuchawek
Zasięg działania: 10 m (otwarta przestrzeń bez przeszkód) 
Pojemność baterii: 32 mAh (jedna słuchawka)
Czas ładowania: ok 2h.
Czas odtwarzania: ok. 6h
Czas czuwania: ok. 50h
Parametr wejściowy: 5V = 100mA
Typ akumulatora: Ładowalna bateria guzikowa litowo-jonowa 
Wersja bluetooth: V5.2  

Parametry etui ładującego
Parametr wejściowy: 5V = 500mA
Parametr wyjściowy: 5V = 100mA
Czas ładowania: ok. 3h
Pojemność akumulatora: 310 mAh
Typ akumulatora: litowo-jonowy 



Zastrzeżenia
Ostrzeżenie

1. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu z
jakiegokolwiek powodu, ponieważ może to spowodować całkowite
zniszczenie produktu lub nawet pożar.

2. Nie należy narażać produktu na działanie środowiska, w którym
temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka (poniżej 0 c lub powy-
żej 45 c).

3. Podczas korzystania ze słuchawek należy trzymać wskaźniki z
dala od oczu dzieci i zwierząt.

4. Nie należy używać tego produktu podczas burzy. Burze mogą
spowodować nieprawidłowe działanie produktu i zwiększyć ryzyko
porażenia prądem.

5. Nie wycieraj i nie czyść słuchawek oraz ich obudowy alkoholem
ani innymi lotnymi płynami.

6. Unikaj kontaktu z cieczami podczas użytkowania słuchawek.

Uwaga

1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed
użyciem produktu oraz o jego prawidłowe przechowywanie.

2. Przy pierwszym użyciu należy w pełni naładować urządzenie.

3. Jeśli produkt nie był używany przez ponad dwa tygodnie,
należy go naładować.

4. Prosimy używać certyfikowanej ładowarki.

5. Nie należy długo nosić słuchawek, ponieważ możliwe jest
uszkodzenie słuchu.

6. Nie należy nosić słuchawek w sytuacjach potencjalnego zagro-
żenia, ponieważ mogą one ograniczyć postrzeganie świata
zewnętrznego.



Konserwacja 
Prosimy nie brać prysznica z założonymi słuchawkami. Nie należy 
ich nosić w deszczowe dni. Nie zostawiać w pralce oraz nie nosić w 
żadnych ekstremalnych sytuacjach. Czyścić suchą szmatką. 

Wymagania FCC
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone 
przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić 
uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie 
urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: 

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
2. To urządzenie akceptuje wszelkie odbierane zakłócenia, w tym
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.




