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Bluetooth

Turn on Bluetooth

Visibility
Visible to all Bluetooth devices nearby 
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Haylou T16 
True Wireless ANC Slušalke
Uporabniški priročnik

Polnilni 
kontakti

Pregled

Senzor IR

LED

Polnilni 
kontakti

Polnilni vhod

LED

Plošča na 
dotik

Mikrofon 1 

Mikrofon 2

Kako nositi
Potisnite slušalko v uho in
jo prilagodite sebi

Polnjenje
Slušalke: 1. Slušalke potisnite v etui brez zapiranja 
pokrova. LED lučka na slušalkah bo med 
polnjenjem svetila rdeče in bo po polnjenju 60 
sekund postala bela.
2. Slušalke potisnite v etui in zaprite pokrov. 
Lučka LED na slušalkah bo med polnjenjem počasi 
dihala belo in se po polnjenju izklopila.
Etui: 1. Etui napolnite s kablom USB
        2. Brezžično polnjenje
Lučka LED na ohišju bo med polnjenjem svetila rdeče 
in po polnjenju vklopila rdeče za 30 sekund.
Nizka baterija (raven napolnjenosti baterije nižja od 25 

%): ko odprete pokrov, LED 30 sekund utripa rdeče.

Izklop

Vklop
Odprite pokrov za vklop slušalk.
Za vklop slušalk se dotikajte plošč 1,5 sekunde (LED se
 vklopi 1 sekundo).

Slušalke potisnite v ohišje in zaprite pokrov, da jih 
izključite.
Za izklop slušalk se 4,5 sekunde dotikajte plošč (LED se 
vklopi za 2 s).

LED zasveti rdeče za 2s

Dotikajte se plošč za 4,5s

Dotikajte se plošč za  
1,5s

LED zasveti belo za 1 s

LED počasi 
utripa belo

Ročna povezava: izklopite slušalke, ročno pa jih 
vključite. LED na obeh slušalkah bo nato počasi 
utripal belo. V telefonu poiščite slušalke in tapnite 
za povezavo.
Samodejna povezava v mono načinu: za vklop 
vzemite obe slušalki. LED nato počasi utripa belo. 
Na telefonu poiščite »Haylou T16« in tapnite za 
povezavo.

Povezovanje
Samodejno povezovanje: slušalke vzemite enako iz
ohišja. LED na obeh slušalkah bo nato počasi utripal 
belo. Na telefonu poiščite »Haylou T16« in tapnite za
povezavo. Če se slušalke ne povežejo, jih za vsak 
primer potisnite nazaj in ponovite zgornje korake. Ko 
se vklopijo, se bodo slušalke samodejno znova 
povezale z zadnjo napravo v zapisih o povezljivosti, 
če ta obstaja (aktivirati je treba Bluetooth).
Opomba: Slušalke so bile inicializirane ob odpremi

Ročna povezava v mono načinu: izklopite slušalke, obe 
ročno. LED na slušalki nato počasi utripa belo. V 
telefonu poiščite slušalke in tapnite za povezavo.

Kako povezati z aplikacijo
1. Za prenos in namestitev aplikacije Haylou skenirajte 
QR kodo na paketu ali spodaj.
2. Lahko pa ga tudi prenesete in namestite na trg APP.
3. Za prvo povezovanje odprite pokrov in držite 
slušalke v ohišju, medtem ko mora biti funkcija 
Bluetooth vklopljena.
4. V aplikaciji Haylou APP tapnite Dodajanje naprave in
 sledite navodilom za povezavo.
Opombe:
1. Kadar se navodila v APP razlikujejo od zgornjih 
korakov, prevlada prvi.
2. Baterij in ohišja imejte dovolj za uporabo in ne 
izklopite funkcije Bluetooth.
3. Za kakršne koli težave s 
povezljivostjo ponovite 
zgornja koraka 3 in 4. Če 
težava ni odpravljena, 
nastavite slušalke na 
tovarniške nastavitve.
4. Kakršna koli sprememba 
imena slušalk v aplikaciji ne 
bo veljavna, dokler jih ne 
znova zaženete.

Funkcije Snemite / namestite slušalko
Začasno zaustavite / nadaljujte 
predvajanje glasbe
Dotaknite se katere koli plošče
Začasno zaustavite / nadaljujte 
predvajanje glasbe
Sprejmi dohodni klic
Dotaknite se ene ali druge plošče
 za 1,5 s
Prezri dohodni klic
Med predvajanjem ali 
pripravljenosti vključite 
glasovnega pomočnika
Dvojni dotik desne plošče
Preskoči skladbo naprej
Zadržite klic
Dvojni dotik leve plošče
Zmanjševanje hrupov iz ozadja 
(preklapljanje med načini)
Preklic načinov
Trojni dotik desne plošče
Vklop / izklop
Način z nizko zakasnitvijoLastnosti

1. Vrhunski Bluetooth 5.0
2. Hibridni ANC
3. Vodilni avdio sistem
4. Pametni senzor za ušesa
5. Glavno-podrejeno stikalo in način nizke zakasnitve 
6. Do 30 ur dolga življenjska doba baterije
7. Brezžično polnjenje
8. Ekskluzivna aplikacija

Če ušesne slušalke ne delujejo dobro, sledite 
naslednjim korakom za ponastavitev na tovarniške 
nastavitve: Vzemite slušalke iz ohišja. Izklopite jih in se 
nato dotikajte obeh plošč 10 sekund ali dokler lučka 
LED trikrat ne utripa rdeče-belo. Potisnite jih nazaj v 
ohišje in izbrišite zapis povezave s telefona.

Tovarniške ponastavitve

Zvok oddaja samo iz ene slušalke

Res je redko. Ponastavite Haylou T16, odstranite zapis
 o povezljivosti na svojem mobilnem telefonu in znova 
priključite slušalke na svoj mobilni telefon.

Drugi primeri pri polnjenju

1. LED-lučka sveti belo belo 60s, ko so slušalke 
napolnjene.
2. Etui ne more polniti slušalk, če se baterija izprazni.
3. Lučke na etuiju se izklopijo, ko je ovitek napolnjen. 
Če ga še enkrat napolnite, lučke LED ne bodo 
opozorile, kar pa ne pomeni, da ohišje ni napolnjeno.

Vsakodnevno vzdrževanje

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.

Opozorila
Opozorila
1. Iz kakršnega koli razloga izdelka ne razstavljajte, 
popravljajte ali spreminjajte, saj lahko to povzroči požar 
ali celo popolnoma uniči izdelek.
2. Izdelka ne izpostavljajte okoljem, kjer je temperatura 
prenizka ali previsoka (pod 0 ° C ali nad 45 ° C).
3. Med uporabo slušalk držite kazalnike stran od oči 
otrok in živali.
4. Tega izdelka ne uporabljajte med nevihtami. Nevihte 
lahko povzročijo okvare izdelka in povečajo tveganje 
električnega udara.
5. Slušalk in ohišja ne brišite in čistite z alkoholom ali 
drugimi hlapnimi tekočinami.
6. Izogibajte se stiku s tekočinami.

Opombe

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik 
z navodili in ga pravilno shranite.
2. Ko prvič uporabljate izdelek, ga popolnoma napolnite.
3. Prosimo, da izdelek napolnite, če ga niste uporabili 
dva tedna.
4. Uporabite certificiran polnilnik.
5. Ne uporabljajte slušalk dlje časa, da začitite sluh.
6. Ne nosite slušalk v nobenih situacijah z morebitnimi 
tveganji, saj lahko njihovo noššnje zmanjša vaše 
dojemanje v zunanji svet.

Kaj je v škatli
Ušesne čepke * 6 parov (nataknjeni so srednje veliki 
ušesni čepki), slušalke, etui za polnjenje, kabel USB, 
uporabniški priročnik

Območje delovanja: 10 m (odprti prostor brez ovir)
Kapaciteta akumulatorja: 50 mAh (enojna slušalka)
Čas polnjenja: približno 2 uri
Čas pogovora: približno 4 ure
Vhodni parameter: 5V=150mA
Vrsta baterije: li-ionska
Različica Bluetooth: v5.0

Osnovni parametri (slušalke)

Osnovni parametri (polnilni etui)

Vhodni parameter: 5V=500mA
Izhodni parameter: 5V=150mA
Čas polnjenja: približno 3 ure
Čas pripravljenosti: približno 4 mesece
Kapaciteta baterije: 600mAh
Vrsta baterije: li-ionska

Poprodajna 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 kakršne 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 
spreminjanje delov.
3. Morebitne škode, ki nastanejo zaradi nepravilne 
uporabe izdelka, vključno z namakanjem, jedkanjem, 
padanjem, stiskanjem ali izpostavljenostjo neobičajnim 
temperaturam ali vlagi.

Nasveti:

1. Pred uporabo slušalk natančno preberite priročnik
 in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
2. Slušalke je treba pred prvo uporabo popolnoma 
napolniti.
3. Če slušalk ne uporabljate več kot dva tedna, jih 
redno polnite.
4. Uporabite polnilce kvalificiranega proizvajalca.
5. Če telefon ne najde slušalk, preverite, ali je v 
načinu seznanjanja; če dlje časa ostanejo 
nepovezane, bodo slušalke zapustile način 
seznanjanja, prosimo, znova vstopite v način; če 
pride do napake postopka v telefonu, ga znova 
zaženite; če pride do napake v postopku slušalk, jih 
znova zaženite ali ponastavite.

Datum nakupa:

Naslov uporabnika:
Telefon uporabnika:

Ime trgovine:

Komentar:

Naslov trgovine:

Številka modela:

Ime uporabnika:
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