
Haylou T15
Vezeték nélküli fülhallgató

Használati utasítás



Termékjellemzők

A csomag tartalma
· EartipsX3 pár (középméretű füldugók már fel vannak helyezve)

· Bluetooth fülhallgatók

· töltőtok töltőkábel

· felhasználói kézikönyv

USB kimenet

Pogo tű

Micro USB
bemenet

Töltésjelző LED

Mikrofon

Érintőpanel
LED



Alapparaméterek (fülhallgató)

 Működési tartomány: 10 m (nyitott tér akadály nélkül)
 Az akkumulátor kapacitása: 43mAh (egy fülhallgató)
 Töltési idő: kb. l.Shr
 Hívási idő: kb. 3.5 óra
 Készenléti idő: kb. lS0hr
 Bemeneti paraméter: SV = l00mA
 Akkumulátor típusa: Ii-ion
 Bluetooth verzió: 5.0

Alapparaméterek (töltőtok)

 Bemeneti paraméter: SV = l000mA
 Kimeneti paraméter. SV = S00mA
 Töltési idő: kb. 3 óra
 Készenléti idő: kb. 4 hónap
 Az akkumulátor kapacitása: 2200mAh
 Elem típusa: hengeres elem

Viselet

Hívás közben állítsa a mikrofont a száj felé, hogy jobb beszélgetési élményt
szerezzen.

Töltés
Használat előtt kérjük, húzza le a pogo tűket borító matricát, és töltse fel a
fülhallgatót.



Bekapcsolás

Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból, hogy bekapcsolja őket. Vagy
folyamatosan érintse meg a paneleket, hogy bekapcsolja a fülhallgatókat (a
LED folyamatosan fehéren világít), ha azok nincsenek a tokban.

Kikapcsolás

Helyezze a fülhallgatót a tokba, hogy kikapcsolja őket. Vagy folytonosan
érintse meg mindkét panelt, hogy az kikapcsolja a fülhallgatót (a LED 2
másodpercig folyamatosan vörösen világít).

Matrica

LED fehéren
világít

Tartsa lenyomva 1
mp-ig

LED vörösen
világít 2 mp-ig Tartsa lenyomva 5

mp-ig



Sztereó mód

Automatikus párosítás: vegye ki mindkét EarBud-ot a tokból, és 2 vagy 3
másodperc alatt automatikusan párosodnak egymással. A fülhallgatók akkor
csatlakozhatnak a mobiltelefonhoz, ha az EarBud egyik LED-je lassan
fehéren villog. Mobiltelefonon keresse meg a “ Haylou-T15 “ szót, és érintse
meg a csatlakozáshoz. Ha a füldugókat nem sikerül csatlakoztatni a
mobiltelefonhoz, akkor helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba, és ismételje
meg a fenti lépéseket. A fülhallgató automatikusan csatlakozik a csatlakozási
rekordok utolsó eszközéhez, ha van ilyen. (A Bluetooth kapcsolatot aktiválni
kell).

Manuális párosítás: manuálisan kapcsolja be a két fülhallgatót, és
automatikusan párosulnak egymással, amikor a LED azonnal fehéren villog.
Ezután bármelyik LED lassan fehéren villog, a fülhallgató csatlakoztatható a
neve kiválasztásával.

Mono mód

Automatikus csatlakoztatás: vegye ki a fülhallgatót a tokból, hogy bekapcsolja.
A LED ekkor lassan fehéren villog. Mobiltelefonon keresse meg a Haylou-T15
szót, és érintse meg a csatlakozáshoz. A bekapcsolás után a fülhallgató
automatikusan csatlakozik az utolsó eszközhöz, ha van ilyen.

Kézi csatlakoztatás: manuálisan kapcsolja be mindkét fülhallgatót. LED-je
hamarosan fehéren villog, majd a mobiltelefonon keresse meg a Haylou-T15-t,
és érintse meg a csatlakozáshoz.

Funkciók

 Dupla érintés a bal fülhallgatón: a zeneszám átugrása hátrafelé

Tartsa lenyomva
1 mp-ig a
bekapcsoláshoz



 Dupla érintés a jobb oldali fülhallgatón: a zeneszám átugrása előre
 Érintse meg valamelyik fülhallgatót: a zene lejátszásának

folytatása/szüneteltetése (készenléti állapotban)
 Kétszer érintse meg bármelyik fülhallgatót: bejövő hívás

fogadása/befejezése
 Tartsa megérintve bármelyik fülhallgatót 1 másodpercig: a bejövő hívás

elutasítása
 Három érintés a bal fülhallgatón: a hangsegéd aktiválása (készenléti

állapotban)
 Három érintés a jobb oldali fülhallgatón: aktiválja a rendkívül alacsony

késleltetésű játékmódot

LED-ek a töltőtokon

Mindhárom akkumulátor LED háromszor villog, majd a számuk 3
másodpercig folyamatosan világít az akkumulátor gyakorlati szintjének
megfelelően, amikor kinyitja vagy becsukja a fedelet. (Ha újra ellenőriznie kell
az akkumulátor töltöttségi szintjét, zárja le és nyissa ki újra a fedelet.)
Figyelmeztetés az akkumulátor lemerüléséről: csak egy LED villog fehéren.

Akkumulátorszint-kijelző:



A LED töltéskor folyamatosan vörösen világít, és a tok feltöltése után
kikapcsol.

Ellenjavallat

1. Soha ne szerelje szét vagy módosítsa a fülhallgatót bármilyen okból,
hogy elkerülje a sérüléseket és a veszélyeket.

2. Ne tárolja a fülhallgatót szélsőséges hőmérsékleteken (O°C vagy 45 °
C felett).

3. Kerülje az indikátor használatát gyermekek vagy állatok közelében.
4. Ne használja ezt a fülhallgatót zivatar idején, hogy elkerülje a

rendszertelen működést és az áramütés fokozott kockázatát.
5. A fejhallgató tisztításához ne használjon erős vegyszereket vagy erős

tisztítószereket.
6. Tartsa szárazon a headsetet.

LED jelzőfény Töltöttségi szint

Max.

Alacsony



Gyári beállítás visszaállítása (reset)

Ha a fülhallgató nem működik megfelelően, kérjük, kövesse az alábbi
lépéseket a gyári beállítások visszaállításához: vegye ki a füldugókat a tokból.
Kapcsolja ki a fülhallgatót, majd érintse meg mindkét panelt körülbelül 15
másodpercig (a LED kétszer háromszor pirosan és fehéren villog). Tegye
vissza, tegye vissza őket az ügybe. Az új párosítás feldolgozása előtt törölje a
mobiltelefon csatlakozási rekordját (a fülhallgatóval kapcsolatos összes
csatlakozási rekordot eltávolítjuk).

Hiba: Csak egyetlen fülhallgatóból van audio kimenet
Nagyon ritka jelenség. Megoldás: Kérjük, állítsa vissza az alkalmazást,
távolítsa el a csatlakozási rekordot a mobiltelefonról, majd csatlakoztassa újra
a fülhallgatót a mobiltelefonhoz.

A töltés egyéb esetei
A LED 1 percig fehéren világít, amikor a fülhallgatót feltöltik.

A töltőtok nem töltheti fel a fülhallgatót, ha lemerül az akkumulátora. A
töltőtokban lévő LED-ek kialszanak, ha a tokot feltöltik. Ha még egyszer
feltölti, a LED-ek nem adnak erről értesítést, ami nem jelenti azt, hogy a tokot
nem töltik fel.

Napi karbantartás

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

Tippek

1. A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és
őrizze meg a későbbi hivatkozásokhoz.

2. Az első használat előtt a fülhallgatót teljesen fel kell tölteni.
3. Ha a fülhallgatót több mint két hétig használaton kívül hagyja, kérjük,

töltse fel rendszeresen.
4. Kérjük, használja a minősített gyártó által gyártott töltőket.
5. Ha a fülhallgatót nem találja a telefon, ellenőrizze, hogy párosítás

módban van-e; ha hosszú ideig nem csatlakozik, a fülhallgató kilép a



párosítási módból, kérjük, lépjen be újra az üzemmódba; ha a telefon
eljárási hibája fordul elő, indítsa újra a készüléket; ha a fejhallgató
eljárási hibája előfordul, indítsa újra vagy állítsa vissza.

Cím: 1303, 1305 és 1306, 13 / F csomag, Projektmondat
Gaosheng Tech Tower 2, Gaosheng Tech Park,
5. sz. Longxi út, Zhouxi közösség, Nancheng
Kerület, Dongguan város, Guangdong. Kína.

Gyártó: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Web: www.haylou.com

Veszélyes anyagok és azok tartalma a termékben

Ezt az űrlapot az SJ / T 11364 rendelet készítette.

 O: azt jelenti, hogy a rész homogén anyagainak veszélyes anyag-
tartalma az (EU) 2015/863 rendelet határain belül van.

 X: azt jelenti, hogy ennek a résznek legalább egy bizonyos homogén
anyagában a veszélyes anyag tartalma meghaladja az (EU) 2015/863
rendelet határait, de az iparban jelenleg nincs kiforrott alternatíva, még
mindig megfelel az EU-nak A ROHS irányelv a mentesség hatálya alá
tartozik.

https://www.haylou.com/


Megjegyzések: Kérjük, gondoskodjon az idő megfelelő használatáról, mert a
készülék hosszú ideig tartó használata károsíthatja hallását.

Eladás és támogatás

Garanciális időszak:
12 hónappal a vásárlás után (kérjük, őrizze meg megfelelően a nyugtáját)

Ingyenes szolgáltatás:
Ha bármilyen minőségi hiba történik a jótállási időszak alatt, kérjük, vegye át a
nyugtát, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval az értékesítés utáni
szervizhez.

A következő esetekre vagy olyan károkra / hibákra, amelyek nem a minőségi
okokból származnak, a garancia nem vonatkozik.

1. A természeti katasztrófák, rendellenes voltage vagy más környezeti
tények.

2. Bármely jogosulatlan szétszerelés, módosítás vagy alkatrészcsere.
3. A termék nem rendeltetésszerű használata által okozott bármilyen kár,

beleértve az áztatást, korrodálódást, leesést, összenyomást vagy
rendellenes hőmérsékletnek vagy páratartalomnak való kitettséget.
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