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Termék bemutatása 

Érintse meg a Vezérlő területeket Fülbe he lye zhető szen zor 

 
 
 
 
 
 

VEZETTE  

 
 
 
 

 
Töltőcsapok 

 
 
 
 

Mikrofon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közepes fülcsúcsok 

 
Töltő port 

 

Töltés 

Pins 

 
 
 
 

 
 

VEZETTE  
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Csomaglista 

Füldugók × 3 pár (közepes füldugó össze van 

szerelve), füldugaszok (R × 1, L × 1), Töltőtok × 

1, Töltőkábel × 1, Felhasználói kézikönyv × 1. 

Műszaki adatok  

Fülhallgatók 

Működési hatótáv: 10 m (nyitott tér sz 

akadály) 

Akkumulátor kapacitása: 40 mAh (egy 

fülhallgató) Töltési idő: kb. 2 óra 

Beszélgetési idő: kb. 4 óra 

Készenléti idő: kb. 60 óra 

Bemeneti paraméter: 5V 100mA 

Akkumulátor típusa: Li-ion 

Bluetooth verzió: v5.0 

Töltő tok 

Bemeneti paraméter: 5V 

Kimeneti paraméter: 5V 

500mA 

150mA 

Töltési idő: kb.3 óra Készenléti 

idő: kb. 5 hónap Akkumulátor 

kapacitása: 580 mAh 

Akkumulátor típusa: Li-ion 
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Első használat 

 
1. Tépje le a matricákat, majd töltse fel teljesen a 

töltőtokot és a fülhallgatókat. 

 

Matricák 

 
M 

  S L 

 
2. Válassza ki a legmegfelelőbb fülcsúcsokat. (A 

füldugók M-es füldugókkal vannak összeállítva) 

3. Különböztesse meg a bal és a jobb oldali füldugaszt, és állítsa be a  

füldugaszt úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen a füléhez. 

 

A jobb hívási élmény érdekében állítsa a 

mikrofont a szája felé. 
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Hogyan kell tölteni 

 
1. Fülhallgatók:Helyezze vissza a fülhallgatót a tokba a 

töltéshez 

Ps: A LED folyamatosan vörösen világít. Miután a 

fülhallgató teljesen feltöltődött, a LED 1 percig 

fehérre vált. 

2. Töltőtok1. Töltés USB Type-C kábelen keresztül 

2. Vezeték nélküli töltés 

 

 
3. Töltőtok Akkumulátor jelzőfénye Kevesebb, mint 5% az  

akkumulátor töltöttsége, három fehér lámpa 5-ször 

felvillan 20 másodpercen belül. 

 

 
VEZETTE  Akkumulátor jelzés 

 

 < 30% 
 

 30-80% 
 

 > 80% 
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Töltőtok Töltő kijelző 

Miután a töltőtok teljesen feltöltődött, a HÁROM 

LED 60 másodpercig világít, majd kialszik. 
 

 
VEZETTE  Akkumulátor jelzés 

 

  < 30% 
 

 30-80% 
 

 > 80% 

 
Könnyű 

 
Lekapcsolva a lá mpá kat  

 

  Villog 
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Hogyan párosítsunk 

 
Automatikus párosítás 

1. Vegyen ki egyszerre két fülhallgatót a 

töltőtokból. Miután a fehér fény világít, a piros 

és a fehér fények felváltva kezdenek villogni. Ha 

a fenti folyamat befejeződik, a fülhallgatók 

párosítása sikeresen megtörténik. 

2. Amikor a bal/jobb fülhallgató fehér lámpája lassan villog, 

kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg a „Haylou GT5”  

kifejezést, majd érintse meg a csatlakozáshoz 

3. Az első csatlakoztatás után a fülhallgatók 

automatikusan csatlakoztathatók a legutóbb 

párosított eszközhöz, amikor be van kapcsolva (a 

Bluetooth-t be kell kapcsolni). 

Jegyzet:Ha a csatlakozás sikertelen, helyezze vissza a 

fülhallgatót a töltőtokba, és ismételje meg a fenti 

műveletet. 

10:00 

Bluetooth 

 
Kapcsolj a be a Bl uetooth- t  

4G 

Láthatóság 
 
Látható az összes köz el i Bluetoot h-eszk öz szám ára  

 

 

Eszköz neve 

 
Elérhető eszközök 

 

Haylou GT5 
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Manuális párosítás 

Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa 

lenyomva 1,5 másodpercig a két fülhallgató 

bekapcsolásához, majd várjon 2-3 másodpercig, amíg a 

füldugók sorba kapcsolódnak, és amikor a jobb oldali 

füldugók fehér fénye lassan villog, kapcsolja be a az eszköz 

Bluetooth-ja a csatlakozáshoz. 
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Kapcsoló működése 

 
A bekapcsoláshoz válassza ki a fülhallgatókat. Tartsa az MFB-t 1,5 másodpercig 

a bekapcsoláshoz (a LED 1 másodpercig fehéren világít), ha a fülhallgató nincs 

a hordtáskában. 

 
 

 
Tartsa 1,5 másodpercig 

 

 
A LED 1 másodpercig fehéren világít 

 
 
 
 

Nyomja vissza a fülhallgatókat, ha kikapcsolja őket. Tartsa lenyomva az  

MFB-t 4,5 másodpercig a fülhallgatók kikapcsolásához (a LED 2 

másodpercig pirosan világít). 

 
 

 
Tartsa 4,5 másodpercig 

 

 
A LED 2 másodpercig pirosan világít 

 

Még több „Művelet”  videót szeretne kapni? 

Kövesse hivatalos Facebook oldalunkat „Haylou”. 

Írjon nekünk a „GT5 Operation” üzenettel. 
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Hogyan kell használni 

 

Zene   lejátszása/szüneteltetése 

Helyezze fel/vegye le a fülhallgatót, vagy 

kattintson a ×1-re az R/L-en 

Előző dal/Következő dal Kattintás × 2 

az L-re/Kattintás × 2 az R-re 

Válasz/Tegye le 

Kattintások × 2 

 
Hívás elutasítása 

hosszan nyo mja meg 1 má sodpe rcig  

 

Hang asszisztens 

Kattintás × 3 az L-re 

 

A játék mód be-/kikapcsolása 

Kattintás × 3 az R-re 

 
Válaszoljon a második hívásra 

Amikor telefonál, kattintson duplán az MFB-re a hívás 

fogadásához; 

Ha a mobiltelefonhívás közben új hívás érkezik, nyomja meg 

az MFB gombot az előző hívás megtartásához és a második  

hívás kezdeményezéséhez; 

Kattintson duplán az MFB-re a két hívás közötti váltáshoz; Nyomja 

meg és tartsa lenyomva az MFB-t 1 másodpercig az első hívás 

tartásához és a második hívás elutasításához. 
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Nem lehet tölteni? 

Fülhallgatók: 

1. Használat előtt 1 órán keresztül töltse a töltőtokot. 

2. Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató töltőtokja 

megfelelően érintkezik a töltőtokban lévő 

töltőtüskevel. 

3. Győződjön meg arról, hogy nincs szennyeződés a töltőcsapon.  

Töltőtok: 

1. Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel és az interfész 

megfelelően csatlakozik. 

2. A LED nem gyullad ki, ha a tok feltöltésekor 

ráhelyezi a töltőkábelt. 

3. Ismételje meg a dugaszoló/kimeneti kábelt, vagy próbálkozzon másik aljzattal vagy 
 

dugóval. 

4. Ellenőrizze, hogy a töltőcsap hiányzik-e, vagy nem veszíti el 

rugalmasságát. 
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Mikor kell visszaállítani? 

1. Csak egy fülhallgató játszik le. 

2. Fülhallgató nem csatlakoztatható a telefonhoz. 

3. Nem lehet sztereó módra váltani. 

4. Egyéb meghibásodások. 

 

Gyári beállítások visszaállítása 

 
1. Helyezze vissza a fülhallgatót a tokba. 

2. Tartsa a tokban, és egyidejűleg nyomja meg és tartsa  

lenyomva a fülhallgató mindkét „Touch Control Areas”  

gombját 10 másodpercig. Ezt követően  a fülhallgatók 

gyorsan 3-szor felvillannak (piros→fehér→piros), majd 

felengedik. A fülhallgatók lámpája a sikeres visszaállítás 

után mindig kigyullad. 

3. Szüntesse meg a Bluetooth-kapcsolat párosítását az eszközön, majd 

kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg a „Haylou GT5” kifejezést 

az újbóli csatlakozáshoz. 

Ui.: A visszaállítás előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók és a 

töltőtok elegendő feszültséggel rendelkeznek. 

 

Megkapod a „Reset” videót? 

Kövesse hivatalos Facebook oldalunkat „Haylou”. 

Írjon nekünk: „GT5 Reset”. 



12 

 

Napi karbantartás 

Ne hordja a fülhallgatót zuhanyozáskor, esőben, 

mosógépbe helyezéskor, és ne használja szélsőséges 

környezetben, például rendellenes hőmérsékleten. 

Minden normál használat után száraz kendővel és  

egyéb eszközökkel törölje le a füldugókról az 

izzadságot vagy az esőt, ami hatékonyan  

meghosszabbíthatja a füldugók használati idejét. 

 
Jótállási jegy 

12 hónapos korlátozott garancia, 

    élettartamra szóló műszaki  

támogatás @Haylou 

 

Kövess minket a Facebookon és szerezz még meglepetéseket... 
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