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User Manual

Alap paraméterek

Fülhallgató
Kommunikációs tartomány: 10m (akadály nélkül) 
Akkumulátor kapacitása: 43mAh (egy fülhallgató) 
Töltési idő: kb. 1,5 óra
Készenléti idő: kb. 100 óra
Akkumulátor típusa: Li-ion
Munkaidő: kb. 3,5 óra
Bemeneti paraméter: 5V 100mAh
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.0
Töltőtok
Akkumulátor kapacitása: 800mAh
Töltési idő: kb. 3 óra
Készenléti idő: kb. 6 hónap
Akkumulátor típusa: Li-ion
Bemeneti paraméter: 5V 500mAh
Kimeneti paraméter: 5V 150mAh
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Első használat
1. Válassza ki a legmegfelelőbb fülhallgatót.
(A füldugókat M méretű fülpárnákkal 
szállítjuk)

2. Különítsen el jobb és bal fülhallgatót. 
Viseljen mikrofont a száj felé.

3. Tépje le a fülhallgató matricáit, és
majd töltse fel teljesen a töltőtokot és a fülhallgatót.

Aksi jelzők  Alacsony 
aksi jelzés

Az akkumulátor százalékos kijelzője töltés közben

Aksi töltöttség (attól-addig)Indikátorok állapota

Folyamatos fény Villódzó fény

2. kérdés: Nem lehet tölteni?

Fülhallgatók

●Győződjön meg arról, hogy mindkét füldugóról 
eltávolította az átlátszó védőmatricákat.
●Használat előtt töltse a töltőtokot 1 órán keresztül.
●Győződjön meg arról, hogy a füldugókat 
megfelelően helyezték a töltőtokba.
●Győződjön meg arról, hogy a töltőcsapokon nincs 
szennyeződés.
●Húzza le a fülcsúcsokat, és helyezze a fülhallgatókat 
megfelelően a töltőtokba.

Töltőtők:
●Győződjön meg arról, hogy az USB -kábel és a 
töltőport nem hibás.
●Ha a töltőtok teljesen fel van töltve, a jelzőfény nem 
világít az USB -kábel csatlakoztatásakor.
●Dugja be és ki többször az USB kábelt.
●Győződjön meg arról, hogy a töltőcsapok a 
helyükön vannak, és nem veszítették el 
rugalmasságukat.

GYIK
1. kérdés: Csak egy fülhallgató bocsát ki hangot.

●Távolítsa el a korábbi csatlakozási rekordokat, tegye a 
fülhallgatókat a töltőtokba, majd vegye ki, és próbálja meg 
újra csatlakoztatni.
●Próbálja meg alaphelyzetbe állítani a fülhallgatókat 
(részleteket lásd a Visszaállítási lépések részben).

S

3. kérdés: Milyen feltételek mellett 
állítsuk vissza a fülhallgatókat?

●Csak egy fülhallgató működik
●A fülhallgató nem tud csatlakozni az eszközökhöz
●Nem sikerült sztereó módba váltani mono módból
●Egyéb rendellenes munkahelyi helyzetek



Funkció Fülhallgató
művelet Indikátor

Bekapcsolás
manuálisan

Nyomja meg a 
gombot 1.5 
mp-ig

Először fehéren villog-vár a 
párosításra (A füldugók 
automatikusan csatlakoznak az 
előzőleg csatlakoztatott 
eszközhöz)

A piros jelző 2 másodpercig tart, 
majd kapcsolja ki;

A piros jelzőfény folyamatosan 
világít (töltés).

Bekapcsolás
automatikusan

Vegye ki a 
készüléket a 
töltőtokból

Kikapcsolás
manuálisan

Nyomja meg a 
gombot 4.5 mp-ig

Tegye vissza a 
készüléket a 
töltőtokba

Kikapcsolás
automatikusan

Művelet Telefonálás és zene lejátszása

Hívások fogadása/ befejezése: Kattintások X 2

Lejátszás/Szünet: Kattintson az X 1 gombra

Hangsegéd: Kattints az X 3 gombra az R / L gombbal

Hívások elutasítása: Nyomja meg az 1s gombot

Előző szám: X 2 kattintás az L -en

Következő szám: Kattintás X 2 az R -en

Gyári visszaállítási lépések:
a. Tegye vissza a fülhallgatókat a töltőtokba
b. Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatót 10 
másodpercig egyszerre, a fülhallgató gyorsan háromszor 
villog
c. (piros → fehér → piros), majd engedje el őket.
d. Törölje a Bluetooth -kapcsolat rekordját a készüléken, 
majd vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból.
d. Kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse a "Haylou-GT1 
Pro" kifejezést az újbóli csatlakoztatáshoz.
Ps ： Ellenőrizze, hogy a töltőtokban van -e áram, 
mielőtt visszaállítja.

Megjegyzés:
1.Kérjük, törölje a korábbi Bluetooth -kapcsolati 
rekordokat, amikor fülhallgatót próbál csatlakoztatni 
más eszközökhöz.
2.Ha a probléma továbbra sem oldható meg, kérjük, 
forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

Garanciakártya

12 hónapos korlátozott garancia, 

Élettartamra szóló műszaki támogatás 

info@techsend.hu




