
Haylou-T33
True Wireless Earbuds



Haylou T33 Gyári visszaállítás

Kapcsolja ki a fülhallgatót, a visszaállítás előtt.
Egyszerre vegye ki a bal és jobb fülhallgatót, hosszan nyomja meg az érintőgombokat
körülbelül 4 másodpercig után engedje el. Miután a fehér fény gyorsan felvillan és kialszik a
fülhallgató kikapcsol.

Egyidejűleg nyomja meg hosszan a bal és jobb fülhallgatót, érintse meg a gombokat körülbelül
10 másodpercig, engedje el, amikor a lámpa folyamatosan világít és kialszik.
Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba.
Törölje az eszköz Bluetooth-rekordját a mobiltelefonján, és csatlakozzon újra.
Ha minden lépés sikeres, a Haylou T33 visszaállítása kész!

Haylou T33 párosítás

A tok első kinyitásakor használat előtt távolítsa el a védőfóliát a fülhallgatókról.
Egyszerre vegye ki mindkét fülhallgatót, kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg a
fülhallgatókat.
Nyissa meg a Bluetooth funkciót az mobiltelefonján, keressen a T33-ra, majd kattintson a
csatlakozáshoz.
Ha a kapcsolat sikeres, a Haylou T33 párosítása befejeződött!

Újracsatlakozás:
Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba a kikapcsoláshoz és a töltéshez.
Nyissa ki a töltőtokot.
Automatikusan újracsatlakoznak az utoljára párosított eszközhöz (a Bluetooth-t be kell
kapcsolni).

Haylou T33 Touch Control

Zene szüneteltetése/lejátszása: Koppintson a L / R fülhallgatókra
Zene Előző / Következő dal : Double Tap L/R fülhallgató
Music Summon hangsegéd: Triple Tap L / R fülhallgató
Bejövő hívás fogadása: Koppintson a L / R fülhallgatókra
Bejövő hívás elutasítása: Long Touch L / R fülhallgató
Hangsegéd megidézése: Hívás közben érintse meg hosszan a bal/jobb oldalt
Wake up Voice Assistant: Készenléti állapotban koppintson háromszor balra/jobbra

Haylou T33 Bekapcsolás

Vegye ki az automatikus bekapcsoláshoz, ha a fülhallgató tokban van.
Ha a fülhallgató nincs tokban és kikapcsolt állapotban van, tartsa megérintve az MFB gombot
körülbelül 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz.



Haylou T33 Figyelmeztetések

Soha ne szerelje szét vagy módosítsa a headsetet az esetleges károk és veszélyek elkerülése
érdekében.
Ne tárolja a headsetet szélsőséges hőmérsékleten (0°C alatt vagy 45 °C felett).
Kerülje az indikátor gyerekek vagy állatok szeméhez közeli használatát.
Ne használja ezt a headsetet zivatar idején, szabálytalan működés és megnövekedett
áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
Ne használjon erős vegyszereket vagy erős tisztítószereket a headset megtisztításához..
Tartsa szárazon a headsetet.

Haylou T33 Napi karbantartás

Kérjük, ne zuhanyozzon fülhallgatóval. Ne viselje őket esős napon. Ne hagyja őket
mosógépben vagy más szélsőséges helyen. Használat után száraz ruhával tisztítsa meg őket
a hosszabb élettartam érdekében.

Haylou T33 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


