
Haylou GT3
Truly Wireless Earbuds
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polnilni 
kontakti

Polnilni vhod

Plošča na dotik

Pregled

Kaj je v paketu?

Bluetooth slušalke, etui za polnjenje, ušesni nastavki (2 para), 
uporabniški priročnik, polnilni kabel.
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Nalepka

Pred uporabo,
odlepite varnostne nalepke s polnilnih 
kontaktov ter napolnite slušalke ter polnilno postajo.

Parametri etuija za polnjenje
Vhod: 5V == 500mA
Izhod: 5V == 150mA
Čas polnjenja: približno 2,5 ure
Čas pripravljenosti: približno 5 mesecev
Kapaciteta baterije: 600mAh
Tip baterije: Li-ion

Parametri slušalk
Območje delovanja: 10 m (odprti prostor brez ovir)
Kapaciteta akumulatorja: 40mAh (enojna slušalka)
Čas polnjenja: približno 1,5 ure
Čas klicanja: približno 3 ure
Čas pripravljenosti: približno 105 ur
Vhod: 5 ¥ V == 100mA
Tip baterije: Li-ion
Različica Bluetooth: V5.0
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LED sveti belo Ploščo se dotikajte 1,5 sekunde

Odstranite slušalke {samodejni vklop}

Vklop
1: vzemite slušalke iz ohišja za samodejni vklop.
2: za vklop se dotikajte plošče 1,5 s.

LED sveti rdeče

Vstavite jih nazaj v ohišje 
(samodejni izklop)

Ploščo se dotikajte 4,5 sekunde

Prezri klic
1 s se dotikajte ploš če, da prezrete klic.

Ploščo se dotikajte 1 sekudno

Izklop
1: slušalke vrnete nazaj v ohišje za izklop.
2: za izklop se dotaknite ploš če 4,5 s (LED
sveti trdno rdeče 2 s).
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Polnenje

Vstavite slušalke nazaj v ohišje, da se napolnijo, slušalke se bodo 
samodejno izklopile. Med polnjenjem bo LED svetila rdeče rdeče, 
ko bodo slušalke napolnjene se bo LED obarvala belo in bo svetila 
še 1 minuto po napolnjenu.

Samodejna povezava: 
za vklop vzemite obe slušalki.
Ko LED počasi utripa belo (pred tem utripa rdeče) in takoj poiščite Haylou 
GT3 na mobilnem telefonu in tapnite za povezavo.

Ročna povezava: 
ko so slušalke izklopljene, ročno vklopite eno od slušalk. Počakajte na 
slušalke LED, da bodo počasi utripale belo. Na mobilnem telefonu poiščite
slušalke in tapnite za povezavo.

Mono način

Mish
op

.si



Stereo način

Samodejno seznanjanje: 
Iz ohišja vzemite obe slušalki. Na telefonu pošičite Haylou GT3 in 
tapnite za povezavo. V kolikor je povezava neuspešna, slušalke dajte 
nazaj v ohišje in ponovite zgoraj opisan korak.
Ko so slušalke enkrat povezane, se bodo ob neslednjem ponovnem 
vklopu znova povezale z zadnjo napravo, ki jo imajo shranjeno na 
povezavi (Bluetooth mora biti vklopljen).

Ročna povezava: 
Ko so slušalke izklopljene, ročno vklopite oba, slušalki se bosta 
medseboj samodejno povezali (LED bo utripala rdeče in belo).
Ko slušalki končata seznanjanje (lučka na glavni slušalki utripa
belo počasi), poiš čite slušalke na mobilnem telefonu in tapnite za 
povezavo.
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Dvojni dotik desne slušalke
Preskoči skladbo naprej

Dotaknite se ene od slušalk
Nadaljuj / zaustavi predvajanje

Dvakrat se dotaknite obeh slušalk
Sprejem / konec dohodnega klica

Dvakrat se dotaknite leve slušalke
Preskoči skladbo nazaj

Če se dotikate ene ali druge slušalke 1 s
Prezri dohodni klic

Trikratni dotik leve slušalke
V pripravljenosti vključite glasovnega 
pomočnika

Trikratni dotik desne slušalke
V pripravljenosti vključite glasovnega 
pomočnika

Funkcije
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Opozorila

1. Slušalke napolnite, če jih niste uporabili dva tedna.
2. Uporabite certificiran polnilnik.
3. Za zaščito sluha, ne nosite slušalk ves čas.
4. Ne nosite slušalk v nobenih situacijah z morebitnimi tveganji, saj lahko
njihovo nošenje zmanjša vaše dojemanje v zunanji svet.

Dnevno vzdrževanje

Prosimo, ne tuširajte se s slušalkami. Ne nosite jih v deževnem dnevu.
 Ne  puščajte jih v pralnem stroju ali drugih ekstremnih situacijah. Po 
daljši življenjski dobi jih očistite s suho krpo.
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Tovarniške ponastavitve

Če slušalke ne delujejo dobro, sledite naslednjim korakom za 
ponastavitev na tovarniške nastavitve: vstavite slušalke nazaj v 
ohišje, da se napolnijo, dotikajte se obeh plošč 10 sekund ali 
dokler lučka LED trikrat ne utripa rdeče in belo. Izbrišite 
bluetooth povezavo slušalk na mobilnem telefonu in znova 
vzpostavite povezavo z mobilnim telefonom.

Zvok oddaja samo ena slušalka

Druge težave pri polnjenju

Prosimo, ponastavite slušalke, odstranite napravo iz bluetooth 
povezave v mobilnem telefonu in znova povežite slušalke na 
svoj mobilni telefon.

Ko se slušalke napolnijo, LED sveti belo 1 minuto.
Etui ne bo polnil slušalk,  če se baterija na njem izprazni.
Ko se ohišje napolni, se lučke na ohišju izklopijo.
Če ohišje še enkrat napolnite, lučke LED ne bodo opozorile, kar 
pa ne pomeni, da ohišje ni napolnjeno.Mish
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Nasveti

Naslov: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project 
Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, 
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng 
District, Dongguan City, Guangdong, China. 
Proizvajalec: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 
Splet: www.haylou.com 
Made in China

1. Pred uporabo slušalk natančno preberite priročnik in ga shranite 
za prihodnje reference.
2. Slušalke je treba pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
3. Če slušalk ne uporabljate več kot dva tedna, jih redno polnite.
4, Prosimo, uporabite polnilnike usposobljenega proizvajalca.
5. Če vaš telefon ne najde slušalk, preverite, ali je v načinu 
seznanjanja; če ostanejo brez povezave nekaj časa, slušalke 
zapustijo način seznanjanja, prosimo, znova seznanite naprave; če
 pride do napake v postopku vašega telefona, ga znova zaženite; 
če pride do napake v postopku slušalk, jih znova zaženite ali 
ponastavite.
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Nevarne snovi in njihova vsebina v izdelku

Ta obrazec je narejen s predpisom SJ / T 11364.
O: pomeni, da je vsebnost nevarnih snovi v homogenih 
materialih tega dela v mejah (EU) 2015/863 uredbe.
X: pomeni, da vsebnost nevarnih snovi v vsaj enem 
homogenem materialu tega dela presega meje uredbe 
(EU) 2015/863, vendar v industriji trenutno ni zrele 
alternative, ki še vedno ustreza EU ROHS Področje 
uporabe izjeme.

Opombe; Prosimo, poskrbite da razporedite čas uporabe izdelka, saj 
lahko z dolgotrajno uporabo naprave poškodujete sluh.Mish
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Poprodajne storitve in podpora
Garancijska doba:
12 mesecev po nakupu
(prosim, shranite račun}
Brezplačna storitev:
Če se v garancijskem roku pojavijo kakršne koli napake v 
kakovosti, vzemite potrdilo in se obrnite na prodajalca za 
poprodajne storitve.
Naslednji primeri ali kakrne koli poškodbe / napake, ki niso 
posledica težave s kakovostjo, niso zajeti v garanciji:
1. Vse napake ali škode, ki jih povzročijo naravne nesreče, 
neobičajna napetost ali druga okoljska dejstva.
2. Vsako nepooblaščeno razstavljanje, spreminjanje ali menjava 
delov.
3. Kakršna koli škoda, ki jo povzroči nepravilna uporaba izdelka, 
vključno z namakanjem, korodiranjem, padcem, stiskanjem ali 
izpostavljenostjo neobičajnim temperaturam ali vlagi.
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Izjava FCC
Ta oprema je bila preizkušena in je bila ugotovljena v skladu z 
omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 
pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo 
primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. 
Ta oprema ustvarja uporabe in lahko oddaja radiofrekvenčno 
energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, 
lahko povzroči škodljive motnje za radijskim komunikatorjem. 
Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile pri 
določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje 
radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče določiti z 
izklopom in vklopom opreme, uporabnik spodbuja poskušati motnjo 
odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:
- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
-Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
-Opremo priključite v vtičnico na krožnici, ki je drugačna od tiste, na 
katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / 
televizijskega tehnika.

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC.
Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:
(1) Ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava
 mora sprejeti kakršno koli prejeto motnjo, vključno z motnjami, ki 
lahko povzročijo neželeno delovanje.
Spremembe ali dopolnitve, ki jih stranka, ki je odgovorna za 
skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo 
pooblastilo za upravljanje opreme.Mish
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