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Haylou GT6 True Vezeték nélküli fülhallgató
Használati Utasítás

A csomag tartama: fülhallgató, töltőtok, töltőkábel, használati útmutató

Haylou GT6 párosítás

Hogyan kell csatlakoztatni a Haylou GT6-ot? / Hogyan párosítsunk

Vegye ki egyszerre a két Haylou GT6 fülhallgatót a töltőtokból, és automatikusan
párosítsa egymással.
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Nyissa meg a Bluetooth eszközt, és keresse meg a „Haylou GT6” kifejezést, végül
kattintson rá a csatlakozás befejezéséhez
Ha a csatlakozás sikeres, a Haylou GT6 párosítási lépései befejeződnek!
Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és ismételje meg a fenti műveletet, ha a
csatlakozás sikertelen.
Az első csatlakozás után a fülhallgatók automatikusan csatlakozhatnak az utoljára
párosított eszközhöz. A Bluetooth-t be kell kapcsolni.

Váltás a monó és a sztereó mód között: Két fülhallgató sikeres csatlakoztatása után
sztereó módba kapcsolnak. Tegye vissza az egyiket a tokba a kikapcsoláshoz, a
másik monó módba lép. Vegye fel újra mindkettőt a sztereó módba való
visszatéréshez.

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, amikor mindkét
fülhallgató LED-je lassan fehéren villogni fog.

Gyári visszaállítás/Reset:

Először kapcsolja ki a Haylou GT6-ot, mielőtt visszaállítja a fülhallgatót. Vegye ki a
bal és a jobb fülhallgatót, és nyomja meg egyszerre a bal és a jobb fülhallgató
érintőgombját körülbelül 4 másodperc után engedje el, miután a lámpa gyorsan
fehéren villog és kialszik. Tartsa lenyomva egyszerre a Haylou GT6 bal és jobb
fülhallgató érintőgombját körülbelül 10 másodpercig, amíg a jelzőfény folyamatosan
fehéren világít. Engedje el, miután kialszik.
Helyezze vissza a Haylou GT6 fülhallgatót a töltőtokba, és vegye ki újra.
Törölje a telefon párosítási rekordjait a mobiltelefonján, kövesse a párosítási
lépéseket a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához
Ha minden sikeres, a Haylou GT6 Reset lépései befejeződnek!

Ha a művelet sikertelen, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket; vagy jelentkezzen
be a hivatalos áruházba, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Az egyik fülhallgató néma:
Ez valóban szokatlan, kérjük, állítsa be a fülhallgatót gyári állapotba, távolítsa el a
kapcsolati rekordot a telefonról, és csatlakoztassa újra.

Haylou GT6 vezérlők

Zene lejátszása/szüneteltetése: Röviden megnyomható MFB
gomb
Műsorszám léptetése visszafelé: Érintse meg kétszer a bal
oldali MFB gombot
Szám léptetése előre: Érintse meg kétszer a jobb oldali MFB
gombot
Bejövő hívás fogadása: MFB gomb rövid érintése
Bejövő hívás elutasítása/bontása: MFB gomb hosszan
megérintése 1,5 másodpercig
Hangos asszisztens aktiválása készenléti módban: Háromszoros MFB gomb



A hangsegéd aktiválása készenléti állapotban: Vegye le az egyik fülhallgatót,
áromszor érintse meg az MFB gombot.

Haylou GT6 Hogyan kell használni

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

Híváskor állítsa a Mic 2-t a száj irányába, hogy jobb
beszédélményt szerezzen.

Haylou GT6 Bekapcsolás

Nyissa fel a fedelet az automatikus bekapcsoláshoz, ha a fülhallgató a tokban van.
Ha a fülhallgató nincs tokban és kikapcsolt állapotban van, tartsa megérintve az
MFB gombot körülbelül 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz.
A LED fehéren világításáig tartsa nyomva 1,5 másodpercig.

Haylou GT6 kikapcsolás

Helyezze vissza a töltőtokba a fülhallgatót az automatikus kikapcsoláshoz.
Tartsa megérintve az MFB gombot körülbelül 4,5 másodpercig.
Amikor bekapcsolt állapotban van, a LED kétszer fog fehéren villogni, tartsa
nyomva körülbelül 4,5 másodpercig.

Haylou GT6 alapvető paraméterei (fülhallgatók)

Működési tartomány: 10 m (nyílt tér akadály nélkül)
Akkumulátor kapacitása: 35 mAh (egy fülhallgató
Haylou GT6 Töltési idő: kb. 2 óra
Beszélgetési idő: kb. 5 óra
Készenléti idő: kb. 50 óra
Bemeneti paraméter: 5V=70mA
Akkumulátor típusa: Li-ion
Bluetooth verzió: V5.2

Haylou GT6 alapvető paraméterei (töltőtok)

Bemeneti paraméter: 5V= 500mA
Kimeneti paraméter: 5V-100mA
Töltési idő: kb 2 óra
Akkumulátor kapacitása: 310 mAh
Akkumulátor típusa: Li-ion



Haylou GT6 töltés

Távolítsa el a fóliát mindkét fülhallgatóról.
Csatlakoztassa a töltőkábelt a fülhallgató és a töltőtok egyidejű töltéséhez.
A töltésjelző lámpa folyamatosan pirosan világít, ha a töltőtok nincs teljesen
feltöltve, a jelzőfény a teljes feltöltés után kialszik.

Haylou GT6 töltési problémák megoldódnak

A fehér LED 30 másodperc után kialszik: Ez azt jelenti, hogy a fülhallgató teljesen
fel van töltve.
A fülhallgató nem töltődik töltés közben: tok lemerült.
A LED nem világít a tok töltése közben: ez azt jelenti, hogy a tok teljesen fel van
töltve,, ezért nem gyullad ki a lámpa.

Haylou GT6 Note

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót,
és tartsa meg későbbi használatra.
Az első használatkor kérjük, teljesen töltse fel ezt a terméket.
Kérjük, töltse fel a terméket, ha két hétig nem használta.

Haylou GT6 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 fülhallgatókat gyermekek és állatok
szemétől.
Ne használja ezt a terméket zivatar idején, a zivatarok a termék meghibásodását
okozhatják, és növelhetik az elektromos áramütés kockázatát.
Ne törölje és ne tisztítsa a fülhallgatót vagy a tokot alkohollal vagy más illékony
folyadékkal.
Kerülje el a folyadékokkal való érintkezést.



Haylou GT6 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:
(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) ennek az eszköznek be kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve az
olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15.
része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a
káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az
utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a
rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel
interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a
felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi
intézkedések közül egy vagy több segítségével:
– Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
– Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között
– Csatlakoztassa a berendezést a vevő áramkörétől eltérő konnektorba
– Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől


