
Haylou GT2S True vezeték nélküli 
fülhallgató felhasználói kézikönyv

Napi karbantartás
Kérjük, ne zuhanyozzon füldugóval. Ne viselje őket 
esős napon. Ne hagyja őket mosógépben vagy más 
szélsőséges helyzetekben. Tisztítsa meg őket száraz 
ruhával.

Gyártó: Dongguan Liesheng Electronic
 Vállalat, KFT.

Cím: Suite 1303, 1305 és 1306, 13/F,

A projekt 2. mondata a Gaosheng Tech 
kerületből, Dongguan City, 

Guangdong, Kína.Garancia kártya
Garancia időszak
12 hónappal a termék megvásárlása után. (vagy 
további részletekért érdeklődjön a helyi vásárlónál.) 
Ingyenes szolgáltatás
Ha feltételezi, hogy a minőségi problémák okozta 
hibák a jótállási időszakon belül jelentkeznek, kérjük, 
vigye el ezt a jótállási jegyet és a vásárlási 
bizonylatokat a forgalmazójához ingyenes 
csereszolgáltatás céljából.

Az ingyenes csereszolgáltatás a következő esetekben 
nem érhető el:

1. A károk jogosulatlan szétszerelést okoztak.
2. Szivárgás vagy leesés okozta hibák vagy fizikai 

sérülések.
3. Az Isteni beavatkozás miatt .

Ha feltételezi, hogy a terméken a fenti körülmények 
kivételével bármilyen sérülés vagy hiba van, kérjük, 
térjen vissza hozzánk vagy forgalmazójához ingyenes 
javításra.

Áttekintés
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Csomag tartalma

Füldugó * 3 pár (közepes méretű füldugó került 
felhelyezésre), fülhallgató, töltőtok, töltőkábel, 
használati utasítás.
Alapparaméterek (fülhallgató)
Működési tartomány: 10m (nyitott tér sz
akadály)
Akkumulátor kapacitása: 43mAh (egyetlen 
fülhallgató) Töltési idő: kb. 2 óra
Beszélgetési idő: kb. 4 óra
Készenléti idő: kb. 100 óra
Bemeneti paraméter: 5V 100mA
Akkumulátor típusa: li-ion
Bluetooth verzió: v5.0
Alapparaméterek (töltőtok)
Bemeneti paraméter: 5V 500mA
Kimeneti paraméter: 5V 150mA
Töltési idő: kb. 2 óra
Készenléti idő: kb. 4 hónap
Akkumulátor kapacitása: 310mAh
Akkumulátor típusa: li-ion

Hogyan kell viselni

Állítsa a mikrofont a szája felé, hogy jobb hívási 
élményt nyújtson.

Hogyan kell tölteni
Az első használatkor vegye le a matricákat és töltse 
fel a fülhallgatókat a bekapcsolás előtt.

Kérjük helyezze ki a 
mikrofont hívás kjözben a füleiből 

Matrica

Bekapcsolás

Vegye fel a fülhallgatókat a tokból a bekapcsoláshoz. 
Ha a fülhallgató nincs a tokban, tartsa lenyomva az 
MFB gombot 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz (a 
LED 1 másodpercig fehéren világít).

Kikapcsolás
Dugja be a fülhallgatókat a tokba, hogy kikapcsolja 
őket. Tartsa lenyomva az MFB -t 4,5 másodpercig 
a bekapcsoláshoz.
(A LED 2 másodpercig pirosan világít).

Tartsa 1.5 mp-ig A LED fehéren 
világít 1 mp-ig

Tartsa lenyomva ~
4.5 mp-ig

A LED pirosan 
világít 2 mp-ig

Kézi párosítás: kapcsolja be a fülhallgatókat, majd 
manuálisan kapcsolja be őket. A fülhallgató 3 
másodpercen belül automatikusan párosul egymással. 
Ha a jobb fülhallgató LED -je lassan fehéren villog, 
keresse meg a Haylou GT2S -t a mobiltelefonján, és 
koppintson a csatlakozáshoz.

Tartsa 1.5 
mp-ig

LED

Sztereó mód

Automatikus csatlakozás: vegyen ki két fülhallgatót a 
tokból, ezek automatikusan bekapcsolnak és 
párosulnak egymással 3 másodpercen belül. Ha a jobb 
oldali fülhallgató LED -je lassan fehéren villog, 
keressen rá a Haylou GT2S elemre a mobiltelefonon, és 
koppintson a fülhallgató csatlakoztatásához a 
mobiltelefonhoz. Ha a fülhallgató nem tud csatlakozni 
a mobiltelefonhoz, tegye vissza a tokjába, és ismételje 
meg a fenti lépéseket. A bekapcsolás után a fülhallgató 
automatikusan újra csatlakozik a csatlakozási rekordok 
utolsó eszközéhez, ha van ilyen. (Aktiválni kell a 
Bluetooth funkciót). Megjegyzés: A GT2S gyári 
beállításra került a kiszállítás előtt.

Töltse fel a tokot USB -kábelen 

keresztül. Töltés: A LED 

folyamatosan pirosan világít. 

Töltés: A LED kialszik

Mono mód

Automatikus csatlakozás: Vegye fel a fülhallgatót a 
tokból. A fülhallgató automatikusan bekapcsol. A 
LED ekkor lassan fehéren villog, keresse meg a 
Haylou GT2S telefonon, és érintse meg a kapcsolatot.
A bekapcsolás után a fülhallgató automatikusan újra 
csatlakozik az utolsó eszközhöz a csatlakozási 
rekordokban, ha vannak ilyenek.
(A Bluetooth kar aktiválása szükséges). Kézi párosítás: 
kapcsolja be a fülhallgatókat, majd manuálisan 
kapcsolja be bármelyik fülhallgatót. Ha a fülhallgató 
LED -je lassan fehéren villog, keresse meg a 
fülhallgatót, és érintse meg a telefont a csatlakozáshoz.

A tok feltöltése:

Funkciók

Nyomja meg kétszer az MFB gombot a 
bal fülhallgatóban
Nyomja meg kétszer az MFB gombot a 
jobb fülhallgatóban
Nyomja meg az MFB gombot
Zene szüneteltetése/lejátszás folytatása
Nyomja meg az MFB gombot
Fogadja a bejövő hívást/fejezze be a 
hívást
Tartsa lenyomva az MFB -t 1,5 
másodpercig
A bejövő hívás figyelmen kívül hagyása
Nyomja meg háromszor az MFB 
gombot
Aktiválja a hangsegédet (készenlétben))

Gyári beállítás

Ha a fülhallgató nem működik megfelelően, a gyári 
beállítások visszaállításához kövesse az alábbi 
lépéseket: Vegye ki a fülhallgatót a tokból. Kapcsolja ki 
a fülhallgatót, majd tartsa mindkét fülhallgatóban az 
MFB -ket körülbelül 15 másodpercig (a LED kétszer 
pirosan és fehéren villog). Ezt követően tegye vissza 
őket a tokba, hogy a fülhallgatókat gyári állapotba 
állítsa (a TWS párosítási és csatlakozási rekordok 
törlődnek).

A hang csak egyetlen fülhallgatóból jön
Ritka eset. Kérjük, állítsa vissza a fülhallgatót, távolítsa el a 
csatlakozási rekordot a mobiltelefonjáról, és 
csatlakoztassa újra a fülhallgatót a mobiltelefonjához. 

Más problémák töltés közben
A füldugó feltöltésekor a piros LED kialszik. A 
hordtáska nem tölti a fülhallgatót, ha az akkumulátora 
lemerül. A hordtáskán lévő LED -ek kialszanak, ha a 
tokot feltöltik. Ha még egyszer feltölti, a LED -ek nem 
figyelmeztetnek, ami nem jelenti azt, hogy a tok nincs 
feltöltve. 
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