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Sposób noszenia

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

Podczas rozmowy, dopasuj mikrofon w kierunku ust, aby 
otrzymać lepszą 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 świeci się na czerwono, gdy 
urządzenie jest ładowane i zgaśnie po naładowaniu.

Zdejmij
folię



Włączanie
1. Jeżeli słuchawki są w etui, wyjmij je, aby się automatycznie 
włączyły.
2. Jeżeli 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

Wyłączanie
1. Włóż słuchawki z powrotem do etui, aby automatycznie 
wyłączyć słuchawki.
2. Dotknij przycisku wielofunkcyjnego przez około 4,5 sekundy, 
gdy urządzenie jest włączone. 

LED świeci się na czerwono przez 2s

Przytrzymaj panel przez 4.5s



Sposób parowania

Automatyczne łączenie: wyjmij obie słuchawki z etui 
jednocześnie. Automatycznie rozpocznie się 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, a 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 ani nie 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 tygodnie.
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.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie  z dyrektywą Unii  Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 
w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, 
określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 
Adres: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, 
No. 5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Distrcict, Dongguan City, Guangdong, China. 
Produkt: Słuchawki TWS
Numer modelu: GT6
Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku   
urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. 

Informacje dotyczące częstotliwości urządzenia: 
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ＜12dBm
Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHZ

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
https://haylou.pl/deklaracje-zgodnosci/




