
Haylou GT5 
Igazi vezeték nélküli fülhallgató

Felhasználói kézikönyv



Termék bevezetése



Csomaglista

Fülhallgató tippek×3 pár ( Közepes fülhallgató tippek már összeszerelve), fülhallgatók ( R×1,
L×1), tölt fej tok×1, tölt kábel×1, használati útmutató×1.ő ő

M szaki adatokű

Fülhallgató

M ködési tartomány:                  10m ( nyílt térben, ahol nincs akadály nélkül)ű
Akkumulátor kapacitás:             40mAh ( egy fülhallgató)
Töltési id :                                           kb. 2 óraő
Beszélgetési id :                             kb. 4 óraő
Készenléti id :                                  kb. 60 óraő
Bemeneti paraméter:                  5V 100mA
Akkumulátortípus:                        Li-ion
Bluetooth verzió:                           V5.0

Tölt  tokő

Bemeneti paraméter:                 5V 500mA
Kimeneti paraméter:                  5V 150mA
Töltési id :                                         kb. 3 óraő
Hosszúság:                                        kb. 5 hónap
Akkumulátor kapacitás:           580mAh

Els  használatő
 

1. Tépje le a matricákat, majd töltse fel teljesen a tölt tokot és a fülhallgatókat.ő

2. Válassza ki a legmegfelel bb fülhallgatót. (Fülhallgató M méret  fülhallgatóval vannakő ű
összeszerelve).

3. Különböztesse  meg  a  bal  és  a  jobb  fülhallgatót,  és  állítsa  be  fülhallgatót,  hogy
kényelmesen illeszkedjen a füléhez.



Kérjük, állítsa a Mic-et a szája felé, hogy egy jobb telefonálási élményt.

Hogyan kell tölteni

1. Fülhallgató: Tegye vissza a fülhallgatót a tokba, hogy a  feltöltéséhez.
Ps: A LED egyszín  pirosan világít. Miután a fülhallgató teljesen feltölt dött, a LED fehérreű ő
vált a 1 percig.

2. Tölt tokő  
1) Töltés USB Type-C kábelen keresztül
2) Vezeték nélküli töltés



Tölt táska Akkumulátor jelz fényő ő

Kevesebb,  mint  5% akkumulátor,  három  fehér fény villog 5  alkalommal  20  másodpercen
belül.

Tölt táska Töltési kijelző ő

Miután  a  tölt táska  teljesen  feltölt dött,  a  HÁROM  LED  60  másodpercig  világít,  majdő ő
kialszik.

Hogyan kell párosítani

Automatikus párosítás
1. Vegye ki a két fülhallgatót a tölt táskából. Miután a fehér fény kigyulladt, majd a piros és aő
fehér fény villogni kezd felváltva. Ha a fenti folyamat befejez dött, a fülhallgatók sikeresenő
párosítva lesznek.
2.  Amikor  a  bal/jobb  fülhallgató  fehér  fénye  lassan  villog,  kapcsolja  be  a  Bluetooth-t  és
keresse meg a "Haylou GT5"-öt, majd koppintson a csatlakoztatáshoz.
3. Az els  csatlakozást követ en a fülhallgatót lehet automatikusan csatlakozik a legutóbbő ő
párosított eszközzel, amikor bekapcsolják (a Bluetooth-nak bekapcsolva kell lennie).
Megjegyzés: Ha a kapcsolat nem sikerül, tegye a fülhallgatót vissza a tölt tokba, és ismételjeő
meg a fenti m veletet.ű



Kézi párosítás

Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a 1,5 másodpercig, hogy
bekapcsolja  a  két  fülhallgatót,  majd  várjon  2-3  másodpercet,  amíg  a  fülhallgatók
csatlakoznak a sorba, és amikor a jobb oldali fülhallgató fehér fénye fülhallgató lassan villog,
kapcsolja be a készülék Bluetooth funkciót a csatlakozáshoz.

Kapcsoló m ködéseű

Válassza  ki  a  bekapcsolandó  fülhallgatót.  Tartsa  lenyomva  az  MFB-t  1,5  másodpercig  a
bekapcsoláshoz  (a  LED  1  másodpercig  fehéren  világít),  ha  a  fülhallgatók  nincsenek  a
hordtáskában.

A kikapcsoláshoz nyomja vissza a fülhallgatót a tokba. Tartsa lenyomva az MFB gombot 4,5
másodpercig a fülhallgató kikapcsolásához (LED 2 másodpercig pirosan világít).



Hogyan kell használni 

Válaszoljon a második hívásra

Amikor a telefon hívja, kattintson duplán az MFB-re, hogy a hívás fogadásához; Amikor a
mobiltelefonon  új  hívás  érkezik  hívás  közben,  nyomja  meg  az  MFB-t  az  el z  híváső ő
megtartásához, és a második hívás kezdeményezése; A két hívás közötti váltáshoz kattintson
duplán az MFB-re; Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB-t 1 másodpercig, hogy megtartsa
a az els  hívást, és utasítsa el a második hívást.ő

Nem tudod feltölteni?

Fülhallgató:
1. Használat el tt töltse fel a tölt tokot 1 órán keresztül.ő ő
2.  Gy z djön  meg  róla,  hogy  a  fülhallgató  tölt tokozata  érintkezik  a  tölt tokban  lévő ő ő ő ő
tölt csappal megfelel en.ő ő
3. Gy z djön meg róla, hogy nincs szennyez dés a tölt tüskén.ő ő ő ő

Tölt tok:ő
1. Gy z djön meg róla, hogy a tölt kábel és az interfész megfelel en csatlakoztatva vannak.ő ő ő ő
2. A LED nem fog bekapcsolni, ha a töltésbe helyezi kábelt, amikor a tok fel van töltve.
3. Ismételje meg a csatlakozó/kábel kihúzását, vagy próbálkozzon másik aljzattal. 
4. Ellen rizze, hogy a tölt csap hiányzik-e vagy elveszíti-e rugalmasságát.ő ő



Mikor kell visszaállítani?

1. Csak egy fülhallgató játszik.
2. A fülhallgató nem csatlakoztatható a telefonhoz.
3. Nem lehet sztereó üzemmódra váltani.
4. Egyéb meghibásodások.

Gyári visszaállítás

1. Tegye vissza a fülhallgatót a tokba.
2.  Tartsa  a  tokban,  ugyanakkor  nyomja  meg  és  tartsa  lenyomva  a  fülhallgató  mindkét
"érintésvezérl  területét" 10 másodpercig. Ezt követ en a fülhallgató  gyorsan villogni fog 3ő ő
alkalomm（piros fehér piros), majd engedje el ket. A fülhallgató fénye mindig bekapcsol a→ → ő
sikeres visszaállítás után.
3.  Távolítsa  el  a  Bluetooth-kapcsolatot  az  eszközön,  majd  kapcsolja  be  a  Bluetooth-t,  és
keresse meg a "Haylou GT5" lehet séget az újbóli csatlakozáshoz.ő
PS:  A  visszaállítás  el tt  gy z djön  meg  arról,  hogy  a  fülhallgató  és  a  tölt tok  elegendő ő ő ő ő
energiával rendelkezik. 

Napi karbantartás

Ne  viselje  a  fülhallgatót  zuhanyzáskor,  es ben,  tegye  be  a  mosógépbe,  és  használja  aő
széls séges  környezetben,  például  rendellenes  h mérsékleten.  Minden  egyes  normálő ő
használat után használja a száraz ruhát és más eszközöket az izzadság letörléséhez. Vagy
es t  a  fülhallgatókról,  ami  hatékonyan  meghosszabbítja  a  fülhallgató  használatánakő
id tartamát.ő


