
Haylou GT7 TWS vezeték nélküli fülhallgató
Használati útmutató



Termékáttekintés

Hogyan viselje

Óvatosan helyezze be a füldugót a hallójáratba, állítsa a
füldugót a legkényelmesebb viselési állapotba.

Töltőérintkezők

MFB gomb

LED
Mikrofon

LED

Type-C töltőport



Híváskor állítsa a mikrofont a száj felé, hogy jobb
beszédélményt kapjon.

Hogyan kell tölteni

Első használatkor távolítsa el a fedőfóliát
mindkét fülhallgató töltőérintkezőiről.
Ezután töltse fel teljesen a töltőtokot és a
fülhallgatókat.

Csatlakoztassa a töltőkábelt a fülhallgató
és a töltőtok egyidejű töltéséhez. A
töltésjelző lámpa folyamatosan fehéren
világít, ha a töltőtok nincs teljesen feltöltve.
A jelzőfény a teljes feltöltés után kialszik.

Bekapcsolás

A tokból kivéve a fülhallgató automatikusan bekapcsol. Ha a
fülhallgató nincs a tokjában, és kikapcsolt állapotban van, érintse
meg és tartsa ott az ujját a MFB gombon körülbelül 1,5
másodpercig a bekapcsoláshoz.

Kikapcsolni

A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, ha a töltőtokba
helyezik őket.
Érintse meg és tartsa ott az ujját a MFB gombon 4,5 másodpercig
a kikapcsoláshoz.



Hogyan párosítsunk

Vegye ki egyszerre mindkét fülhallgatót a töltőtokból,
majd nyissa meg az eszközén a Bluetooth-át, keresse
meg a „Haylou GT7” kifejezést, végül kattintson rá a
csatlakozás befejezéséhez. Helyezze vissza a fülhallgatót
a töltőtokba, és ismételje meg a fenti műveletet, ha a
csatlakozás sikertelen. Az első csatlakozás után a
fülhallgatók automatikusan csatlakoztathatók az utoljára
párosított eszközhöz (a Bluetooth-t be kell kapcsolni).

Váltás mono és sztereó mód között: Két fülhallgató sikeres csatlakoztatása után
sztereó módba lépnek. Tegye vissza az egyiket a tokba a kikapcsoláshoz, a másik
ekkor mono módba lép. Vagy vegye fel újra a sztereó mód folytatásához.

Manuális csatlakoztatás: ha a fülhallgató ki van kapcsolva, manuálisan kapcsolja be
mindkettőt. Várjon 2-3 másodpercet, amíg bekapcsolnak és csatlakoznak egymáshoz.
Kapcsolja be az eszköz Bluetooth-át a csatlakozáshoz, ekkor az egyik fülhallgatón
lévő fény lassan fehéren villogni fog.

Funkciók

MFB gomb gyors érintése
Lejátszás/szünet
MFB gomb jobb oldali dupla érintése
Előre tekerés
MFB gomb gyors érintése
Hívásfogadás/Befejezés
MFB gomb háromszori érintése
Hangvezérlés aktiválása
MFB gomb bal oldali dupla érintése
Alacsony késleltetés be-/kikapcsolása



Válaszoljon második hívásra

Ha hívás közben új bejövő hívás érkezik, röviden érintse meg az MFB gombot az
előző hívás tartásához és a második hívás fogadásához, majd érintse meg kétszer az
MFB gombot a hívás váltásához, tartsa lenyomva az aktuális hívást, váltson át az
előző hívásra, majd röviden érintse meg az MFB gombot az aktuális hívás bontásához
és a tartásban lévő hívás fogadásához.

Gyári beállítás

Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és teljesen töltse fel. Ezután érintse meg
hosszan a fülhallgató MFB gombjait 10 másodpercig.
Törölje a telefonpárosítási rekordot és a TWS-párosítási rekordot, majd kapcsolja ki,
és fejezze be újra a kapcsolatot.

Gyakori rendellenességek:

Az egyik fülhallgató néma:
Próbálja meg behelyezni a némító fülhallgatót a töltőtokba, majd vegye ki;
Ha a probléma a fenti művelet után sem oldódik meg, próbálkozzon a visszaállítási
lépésekkel;
A fülhallgató nem tölthető:
Ellenőrizze, hogy a töltőtok elegendő energiával rendelkezik-e;
Törölje le a töltőérintkezőket száraz ruhával vagy pamut törlővel;

A fülhallgató nem tud automatikusan lekapcsolódni a mobiltelefonról:
Ellenőrizze, hogy a töltőtok elegendő teljesítményű-e. A fülhallgató nem kapcsol ki,
ha a tok lemerült, és nem csatlakozik le a mobiltelefonról.

Doboz tartalma
Fülhallgató, töltőtok, töltőkábel, használati útmutató.



Alapparaméterek (fülhallgató)

Működési hatótáv: 10 m (nyílt tér, akadály nélkül)
Akkumulátor kapacitása: 35 mAh (egy fülhallgató)
Töltési idő: kb. 2 óra
Beszélgetési idő: kb. 3 óra
Készenléti idő: kb. 60 óra
Bemeneti paraméter: 5V 50mA
Akkumulátor típusa: Li-ion
Bluetooth verzió: V5.2

Alapparaméterek (töltőtok)
Bemeneti paraméter: 5V 300mA
Kimeneti paraméter: 5V100mA
Töltési idő: kb. 2 óra
Akkumulátor kapacitása: 310 mAh
Akkumulátor típusa: Li-ion

FCC azonosító: 2AMQ6-GT7

Figyelmeztetések

Semmilyen okból ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket, mert ez tüzet
okozhat, vagy akár teljesen tönkreteheti a terméket.
Ne tegye ki a terméket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl
magas (0°C alatt vagy 45°C felett).
A fülhallgató használata közben tartsa távol az indikátorokat gyermekek és állatok
szemétől.
Ne használja ezt a terméket zivatar idején. A zivatarok a termék hibás működését
okozhatják, és növelhetik az áramütés kockázatát.

Ne törölje és ne tisztítsa a fülhallgatót vagy a tokot alkohollal vagy más illékony
folyadékkal.
Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.

Megjegyzés

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és
őrizze meg későbbi használatra.
Amikor először használja, kérjük, teljesen töltse fel a terméket.
Kérjük, töltse fel a terméket, ha több mint két hétig nem használta.
Kérjük, használjon minősített töltőt.
Hallása védelme érdekében ne viseljen hosszú ideig fülhallgatót.
Ne viseljen fülhallgatót semmilyen kockázattal járó helyzetben, mivel a viselése
ronthatja a külvilág észlelését.



FCC követelmény

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés
üzemeltetésére. Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az
alábbi két feltételhez kötött:

Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát;
Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt
működést okozó interferenciát is.

Napi karbantartás

Kérjük, ne zuhanyozzon fülhallgatóval. Ne viselje őket esős napokon. Ne hagyja őket
mosógépben vagy más szélsőséges helyzetben. Tisztítsa meg őket száraz ruhával.


