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Mi van a dobozban

Fülbevalók x 3 pár, Bluetooth fülhallgató, töltőtáska, töltőkábel, 
használati útmutató.

Alapvető paraméterek

Működési tartomány:                        10 m (akadály nélkül)
Az akkumulátor kapacitása:          43mAh (egy fülhallgató)
Töltési idő:                                                kb. 1,5 óra
Hívási idő:                                                 kb. 3,5 óra
Készenléti idő:                                       kb. 150 óra
Bemeneti paraméter:                        5V     100mA
Akkumulátor típusa:                          Li-ion
Bluetooth verzió:                                 5.0

Töltő tok

Bemeneti paraméter:                        5V      500mA
Kimeneti paraméter:                         5V      150mA
Töltési idő:                                                kb. 3,5 óra
Készenléti idő:                                       kb. 4 hónap
Az akkumulátor kapacitása:          800mAh
Akkumulátor típusa:                          Li-ion



Hogyan kell viselni

Kérjük, híváskor tartsa kint a 
mikrofont

Híváskor állítsa a mikrofont a száj felé, hogy jobb beszélgetési 
élményt kapjon.

Hogyan kell feltölteni

Használat előtt húzza le a matricát a poho csapokról, és töltse fel a 
fülhallgatót.

Matrica



Bekapcsolás

Vegye ki a fülhallgatót a tokból a bekapcsoláshoz, vagy érintse meg 
mindkét panelt 1,5 másodpercig a fülhallgató bekapcsolásához (a LED 
világít egyszínű fehéren), ha nincs a tokban.

Érintse meg a panelt 
1,5 másodpercig

A LED egyszínű fehéren 
világít

Kikapcsolás 

A kikapcsoláshoz tegye a fülhallgatót a tokba. Vagy érintse meg mindkét 
panelt 4,5 másodpercig a fülhallgató kikapcsolásához (a LED 2 másodper-
cig világít egyszínű pirosan).

Érintőpanel 4,5 
másodpercig 

A LED 2 másodpercig 
folyamatosan pirosan világít 



Sztereó üzemmód
 
Automatikus párosítás: vegye ki mindkét fülhallgatót a mobiltelefon 
tokjából, keresse meg a Haylou-GT1 Pro-t, és koppintson a csatlakoz-
tatáshoz.
Ha nem sikerül kapcsolatot létrehozni, kérjük, húzza vissza a fülhallga-
tókat a tokba, és ismételje meg a fenti lépéseket. A csatlakoztatás után a 
fülhallgató automatikusan újracsatlakozik a csatlakozási nyilvántartás-
ban szereplő utolsó eszközhöz, amikor bekapcsolja (a Bluetooth-kart be 
kell kapcsolni).

Érintse meg a 
panelt 1,5 
másodpercig a 
bekapcsoláshoz

LED

Kézi párosítás: két fülhallgatót kézzel kapcsoljon be, és automatikusan 
párosodni fognak egymással, amikor a LED azonnal fehéren villog. 
Ezután a jobb fülhallgató LED-je lassan fehéren villog, és most már a 
mobiltelefonra koppintva csatlakozhat.



Mono üzemmód

Automatikus párosítás: a bekapcsoláshoz vegye ki az egyik fülhallgatót 
a tokból. A LED hamarosan lassan villogni fog, majd keresse meg a Hay-
lou-GT1 Pro-t a mobiltelefonon, és koppintson rá a csatlakozáshoz.
Kézi párosítás: kézzel kapcsolja be az egyik fülhallgatót. A LED hamaro-
san lassan fehéren villog, majd keresse meg a Haylou-GT1 Pro_R/L-t, és 
koppintson a csatlakoztatáshoz.

Funkciók

Dupla érintéses bal fülhallgató
Visszafelé ugrás

Dupla érintéses jobb fülhallgató
Ugrás a zeneszám előre

Érintse meg bármelyik fülhallgatót 
A zenelejátszás folytatása/szüneteltetése 
(készenléti állapotban)

Dupla érintés bármelyik fülhallgatóval
Bejövő hívás fogadása/befejezése

Érintse meg bármelyik fülhallgatót 1 másod-
percig
Bejövő hívás elutasítása

Háromszoros érintés bal fülhallgató
Hangasszisztens aktiválása (készenléti 
állapotban)

Háromszoros érintéses jobb fülhallgató
Játék üzemmód aktiválása (ultra alacsony 



LED a töltőházon

LED-ek az akkumulátor 
szintjéhez

LED-ek az alacsony töltöttségi 
szintre való figyelmeztetéshez

Négy LED 3-szor villogva jelzi a praktikus akkumulátor szintjét, 
amikor kinyitja/becsukja a fedelet. Ezután az akkumulátor szintjét 
jelző LED-ek 10 másodpercig folyamatosan világítanak.
Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető jelzés (hordtáska): Ha az 
akkumulátor szintje 25% alatt van, a LED háromszor fehéren villog, 
majd kikapcsol, és háromszor újra villog. A folyamat 1 perc múlva 
megismétlődik.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

LED-ek Maradék akkumulátor 
töltöttségi szint



Négy LED 3-szor villog sávjelzéssel, majd töltéskor szilárdan világít, 
hogy jelezze az akkumulátor gyakorlati töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor szintjének kijelzése töltés közben

LED-ek Maradék akkumulátor töltöttségi 
szint

Óvintézkedések

1. Soha ne szerelje szét vagy módosítsa a fejhallgatót bármilyen okból, 
hogy elkerülje a károkat és a veszélyt.
2. Ne tárolja a headsetet szélsőséges hőmérsékleten (0°C alatt vagy 
45°C felett).
3. Kerülje a kijelző használatát gyermekek vagy állatok szemének 
közelében.
4. Ne használja a fejhallgatót zivatarban, hogy elkerülje a szabálytalan 
működést és az áramütés fokozott kockázatát.
5. Ne használjon durva vegyszereket vagy erős tisztítószereket a 
fejhallgató tisztításához.
6. Tartsa a fejhallgatót szárazon. 



Gyári beállítás

Ha a fülhallgató nem működik jól, kérjük, a következő lépésekkel állítsa 
vissza a gyári állapotot: vegye ki a fülhallgatót a tokból. Kapcsolja ki a 
fülhallgatót, majd tartsa lenyomva az
MFB-t mindkét fülhallgatón kb. 15 másodpercig (a LED háromszor 
kétszer pirosan és
fehéren villogni fog). Ezt követően tegye vissza őket a tokba. Törölje a 
mobiltelefonon lévő csatlakozási rekordot, mielőtt újabb párosítást 
hajtana végre (a fülhallgatóval kapcsolatos összes csatlakozási rekord 
törlődik).

Csak egyetlen fülhallgató hangkimenete

Ebben az esetben kérjük, állítsa vissza a fülhallgatót, távolítsa el a 
mobiltelefonján a csatlakozási felvételt, és csatlakoztassa újra a 
fülhallgatót a mobiltelefonjához.

Egyéb problémák a töltéssel kapcsolatban

A LED egyfolytában fehéren világít 1 percig, amíg a fülhallgató feltöl-
tődik. A töltő tok nem tölti fel a fülhallgatókat, ha az akkumulátor 
lemerül. A töltőtáskán lévő LED-ek kialszanak, amint a táska feltöl-
tődött. Ha újra feltölti, a LED-ek nem jeleznek, ami nem jelenti azt, 
hogy a tok nincs feltöltve.

Napi karbantartás

Kérjük, ne zuhanyozzon fülhallgatóval. Ne viselje őket esős időben. Ne 
hagyja őket mosógépben vagy más extrém helyzetekben. Használat 
után száraz ruhával tisztítsa meg őket, hogy hosszabb élettartamot 
biztosítson.



1. A fülhallgató használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a 
használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi hivatkozások-
hoz.
2. Az erabudokat az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
3. Ha a fülhallgatót több mint két hétig nem használja, kérjük, 
rendszeresen töltse fel.
4. Kérjük, használja a minősített gyártó által gyártott töltőket.
5. Ha a fülhallgatót nem találja a telefon, kérjük, ellenőrizze, 
hogy párosítási módban van-e; ha hosszabb ideig nem csatlako-
zik, a fülhallgató kilép a párosítási módból, kérjük, lépjen be 
újra a módba; ha a telefonon eljárási hiba lép fel, indítsa újra 
vagy állítsa vissza.


