
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BC01 Bone Conduction fejhallgató 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Haszná lati utasítás 
 

HAYLOU BC01 Bone Conduction fejhallgató 

felhasználói kézikönyv  

 

 



CsomagLista 

 
 

 

 

Gomb funkciók 



MF8 funkciók 
 

Funkciók Művelet 
 

Hívás fogadása/bontása beteg 
 

Zene lejátszása/szüneteltetése beteg 
 

Ugrás előre Kettős fasz 
 

A szám ugrása visszafelé Hármas kattintson 
 

Hangos asszisztens aktiválása nyomja meg és tartsa 2 másodpercig 

 
Hangerő gomb funkció  

 
Funkciók Művelet 

 
Bekapcsolás nyomja meg és tartsa lenyomva a „Volume +” gombot 2 másodpercig  

 
Kikapcsolni nyomja meg és tartsa lenyomva a „Volume +” gombot 2 másodpercig  

 
Bluetooth párosítás nyomja meg és tartsa lenyomva a „Hangerő +” gombot 5 másodpercig, amikor 
kikapcsolt állapotban van 

 

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét  
Nyomja meg a „4. kötet” gombot. vagy Hangerő – ha a 

fejhallgató csatlakoztatva van, és nincs tartalom 
lejátszása 

 

 
Viselési módszer 

 
Rögzítse a fejhallgatót a feje mögé úgy, hogy a rezgésátalakító a fülkagyló elejéhez közel van.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ha repülőn vagy vonaton tartózkodik, csökkentheti a külső zajt, és jobb csontvezetési hangokat tapasztalhat meg  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
füldugók. 

 

Fejhallgató beállításai 

 
Be/kikapcsolás: 

Tartsa lenyomva a *Hangerő** gombot 2 másodpercig, amíg a jelzőfény meg nem változik. Kikapcsolni. piros jelzőfény 1 másodpercig vil ágít). 

Bluetooth párosítás: 

Ha kikapcsolt állapotban van. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Hangerő*” gombot 5 másodpercig a párosít ási módba lépéshez, amíg a jelzőfény 
folyamatosan pirosan és fehéren villogni nem kezd.  

Mobiltelefon csatlakozás: 

Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját, és keresse meg a *Haylou 6031″ kifejezést. és kattintson a csatlakozáshoz.  

Váltsa át a felszólító hang nyelvét: 

Tartsa lenyomva a 'Hangerő .', 'Hangerő -* gombot. és az „MFG” for egyidejűleg (a jelzőfény kétszer felvillan fehéren).  

Állítsa vissza a gyári beállításokat: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB-t 5 másodpercig, amikor a fejhallgató töltődik (a jelzőfény felváltva háromszor pirosan és fehéren villog).  

 
Kétkészülékes csatlakozás 

 



A Haylie BC01 egyszerre két eszközhöz csatlakoztatható, és zökkenőmentesen válthat a két eszköz között. Ez a funkció alapérte lmezés szerint le van 
tiltva. 



1. Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató ki van kapcsolva;  

2. Tartsa lenyomva a Hangerő gombot. legalább 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez, amíg a jelzőfény felváltva pirosan és f ehéren nem villog; 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB és a Volume +' gombot 3 másodpercig (a jelzőfény 1 másodpercig fehéren villog);  

4. Kapcsolja be az első eszköz Bluetooth -ját, keresse meg a „Haylou BC01” kifejezést, majd kattintson a csatlakozáshoz és a sikeres párosítás 
megerősítéséhez; 5. Kapcsolja ki a fejhallgatót; 

6. Lépjen be újra a párosítási módba;  

5. Kapcsolja be a második eszköz Bluetooth-ját, keresse meg a „Haylou BC01” kifejezést, majd kattintson a csatlakozáshoz és a sikeres párosítás 
megerősítéséhez; 

6. Törje meg a 'Haylou BC01* készüléket az elsőként újracsatlakozni kívánt eszközön (a jelzőfény egyszer felvillan fehéren), majd a két eszköz 

egyidejűleg sikeresen csatlakoztatva van;  

7. Kapcsolja ki a kéteszköz-kapcsolatot: nyomja meg és tartsa lenyomva a 'volume = és az MFB gombot 3 másodpercig párosítási módban (a jelzőfény 
1 másodpercig fehéren villog).  

 
A fejhallgató alapvető paraméterei 

 

Termék neve: HAYLOU BC01 

Termékmodell: Haylou 100 

Kommunikációs hatótáv: 10 méter (nyílt környezetben akadályok nélkül) 

Akkumulátor kapacitása: 165 mAh 

Töltési idő: kb 1,5 óra 

Lejátszási idő: 8 óra felett 

Készenléti idő: 240 óra felett 

Bemeneti paraméterek: 5V = 

500mA 

Akkumulátor típusa: Li-ion polimer 

akkumulátor Vezeték nélküli kapcsolat: 

Bluetooth 5.2 

Bluetooth protokollok: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Biztonsági védelmi szint: IP67 

 

* A fenti adatok a Haylou belső laboratóriumi tesztjeiből származnak, meghatározott körülmények között, és csak 

tájékoztató jellegűek. A tényleges használat során a felhasználói szokásoktól és a környezettől függően változhat  

 
Figyelmeztetések 

 
Figyelem 

 
1. Semmilyen okból ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket, mert ez tüzet okozhat, vagy akár teljesen tönkretehet i a terméket. 

2. Ne tegye ki a terméket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas (0°C alatt vagy 45°C felett).  

3. A fejhallgató használata közben tartsa távol az indikátorokat gyermekek és állatok szemétől.  

4. Ne használja ezt a terméket zivatar idején. A zivatarok a termék hibás működését okozhatják, és növelhetik az áramütés kockáz atát. 

5. Ne törölje és ne tisztítsa a fejhallgatót vagy a tokot alkohollal vagy más illékony folyadékkal.  

6. Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.  

 
jegyzet 

 
1. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tárolja megfelelően . 

2. Amikor először használja, kérjük, teljesen töltse fel a terméket.  

3. Kérjük, töltse fel a terméket, ha több mint két hétig nem használta.  

4. Kérjük, használjon minősített töltőt.  

5. Hallása védelme érdekében ne viseljen hosszú ideig fejhallgatót.  

6. Ne viseljen fejhallgatót semmilyen kockázattal járó helyzetben, mivel a viselése ronthatja a külvilággal szembeni észlelést.  

 
Napi karbantartás 

Kérjük, ne zuhanyozz fejhallgatóval. Ne viselje őket esős napokon. Ne hagyja őket a mosógépben vagy más szélsőséges helyzetbe n. Tisztítsa meg őket 

száraz ruhával. 

Az FCC-követelményeknek a megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatásai vagy módosításai érvényteleníth etik a 

felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogát. Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez 

kötött: 

(1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és  

(2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.  

Jegyzet: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 el len 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, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra kell törekednie, 

hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:  

– Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.  

– Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.  

– Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz . 

– Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől. 

 
Jótállási jegy 

 
Jótállási idő 12 hónap a termék megvásárlásától számítva. (vagy érdeklődjön a helyi vásárlónál további részletekért.)  

Ingyenes szolgáltatás 

Ha a minőségi problémákból adódó hibák a garanciális időszakon belül jelentkeznek, kérjük, vigye el ezt a jótállási jegyet és a vásárlási bizonylat okat a 

forgalmazóhoz ingyenes csereszolgáltatás céljából.  

 



Modellszám 

Vásárlás dátuma 

Felhasználó neve 

Felhasználó 

telefonja 



Felhasználó 

címe Bolt neve 

Bolt címe 

Megjegyzések 

 

Az ingyenes csereszolgáltatás nem érhető el az alábbi körülmények között:  

 
1. Az illetéktelen szétszerelés által okozott károk  

2. Szivárgás vagy leejtés által okozott hibák vagy fizikai sérülések. 

3. Isten cselekedetéből eredő károk. Feltételezve, hogy a terméken a fenti körülmények kivételével bármilyen sérülés vagy hiba t alálható, kérjük, 

térjen vissza hozzánk vagy forgalmazójához ingyenes javítás céljából.  

 
 
 
 
 

 

Gyártó: 

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 

Cím: 401-410-es szoba, 1-es épület, 

No.86 Hongtu Road, Nancheng District 

Dongguan City, Guangdong, Kína 

Web:www.haylou.com 

 

 

 

http://www.haylou.com/
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