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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki douszne 
Model: Haylou T17

Daj się porwać niższej cenie
Zrealizuj swój pomysł na sklep. Odbierz rabat -50% na pierwszy rok. Kod: SKLEP50
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Instrukcje +  —  Uproszczone instrukcje obsługi.
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Przegląd

Jak się ubrać

Dopasuj słuchawkę, aby najlepiej do siebie pasowała.



Jak ładować

W celu naładowania włóż wkładki douszne do etui. Dioda LED na słuchawce będzie świecić na biało podczas ładowania i
wyłącza się po doładowaniu. 
Możesz ładować etui za pomocą kabla USB lub wybrać ładowanie bezprzewodowe. 
Dioda LED świeci na czerwono podczas ładowania etui i zmienia kolor na biały po doładowaniu. 
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii: dioda LED na obudowie miga szybko na czerwono, gdy poziom
naładowania baterii spadnie poniżej 20%.

Funkcje

1. Słuchawki douszne Bluetooth 5.0 TWS i odbiór do użycia

2. AptX + AAC

3. Mikrofon czterokierunkowy z redukcją szumów podczas rozmów

4. Wykrywanie noszenia na podczerwień

5. Czujnik wibracji zapewniający precyzyjną kontrolę

6. 30 godzin odtwarzania

7. Ładowanie bezprzewodowe

8. Przełącznik master-slave i stabilne połączenie

9. Ekskluzywna aplikacja z otwieraną pokrywą do łączenia i animacji parowania

Zasilanie włączone 
Otwórz pokrywę, aby włączyć.

Wyłączanie

1. Wsuń wkładki douszne z powrotem do etui, aby je wyłączyć. Haylou-T17 R

2. Automatyczne wyłączanie bez połączenia dłużej niż 5 minut.

Jak podłączyć
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1. Automatyczne parowanie 

Wyjmij obie wkładki douszne z etui. W telefonie wyszukaj Haylou-T17_R / L i dotknij, aby się połączyć. Uwaga

przypominająca o połączeniu z drugą słuchawką wyskoczy z telefonu i dotknij, aby się połączyć. Jeśli słuchawki nie

łączą się, włóż je z powrotem do etui i spróbuj ponownie. Po podłączeniu słuchawki douszne automatycznie połączą

się ponownie z ostatnim urządzeniem po ponownym włączeniu (funkcja Bluetooth musi być aktywowana).

Uwaga: Wkładki douszne zostały zainicjowane przy wysyłce.

2. Jak połączyć się z aplikacją

1. Zeskanuj kod QR na opakowaniu lub poniżej, aby pobrać i zainstalować aplikację Haylou.

2. Możesz też pobrać i zainstalować go na rynku aplikacji.

3. Przy pierwszym łączeniu otwórz pokrywę i trzymaj wkładki douszne w etui, podczas gdy funkcja Bluetooth musi być

włączona.

4. W aplikacji Haylou stuknij opcję Dodawanie urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć.

Uwagi:

1. Zawsze, gdy instrukcje w aplikacji odbiegają od powyższych kroków, pierwszeństwo ma ten pierwszy.

2. Baterie wkładek dousznych i etui należy przechowywać wystarczająco, aby ich używać i nie wyłączać funkcji

Bluetooth.

3. W przypadku jakichkolwiek problemów z łącznością powtórz powyższe kroki 3 i 4. Jeśli problem nie zostanie

rozwiązany, ustaw wkładki douszne w fabryce.

4. Obecnie brak animacji parowania dla systemu IOS.

Funkcje



Ustawienia Fabryczne

1. Naładuj słuchawki douszne i otwórz pokrywę etui.

2. Stuknij przycisk dotykowy na obudowie 4 razy, a dioda LED będzie migać na czerwono i biało przez 3 sekundy, a

następnie zamknij pokrywę.

3. Usuń zapisy połączeń z telefonu.

4. Włącz słuchawki i podłącz je ponownie.

Jedna z wyciszonych słuchawek

To rzeczywiście niezwykłe, ustaw słuchawki douszne do stanu fabrycznego, usuń zapis łączności z telefonu i podłącz
ponownie.

Inne problemy z ładowaniem

1. Biała dioda gaśnie po 30 sekundach. Oznacza to, że Twoje słuchawki douszne zostały w pełni naładowane.

2. Moje słuchawki nie ładują się. Sprawdź stan baterii w etui.

3. Dioda LED nie włącza się, gdy ładuję etui. Etui zostało w pełni naładowane, więc światło się nie włącza.

Foster Technologies Odwiedź
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Co jest w pudełku

Wkładki douszne * 3 pary (założono wkładki średniej wielkości), wkładki douszne, etui ładujące, kabel USB, kabel do
ładowania, instrukcja obsługi.

Podstawowe parametry (wkładki douszne)

Zakres działania: 10m (otwarta przestrzeń bez przeszkód) 
Pojemność baterii: 40 mAh (pojedyncza słuchawka) 
Czas ładowania: około. 2 godz 
Pogawędka: około. 5 godz 
Czas czuwania: około. 140 godz 
Parametr wejściowy: 5V 100mA 
Typ Baterii: litowo-jonowy 
Wersja Bluetooth: v5.0

Podstawowe parametry (etui ładujące)

Parametr wejściowy: 5V 1000mA 
Parametr wyjściowy: 5V 500mA 
Czas ładowania: około. 2.5 godz 
Czas czuwania: około. 4 miesiące 
Pojemność baterii: 600mAh 
Typ Baterii: litowo-jonowy

Ostrzeżenia

ostrzeżenie

1. Pod żadnym pozorem nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu, ponieważ może to spowodować

pożar lub nawet całkowite zniszczenie produktu.

2. Nie wystawiać produktu na działanie środowisk, w których temperatura jest za niska lub za wysoka (poniżej 0 ° C lub

powyżej 45 ° C).

3. Trzymaj wskaźniki z dala od oczu dzieci i zwierząt podczas korzystania ze słuchawek.

4. Nie używaj tego produktu podczas burzy. Burze z piorunami mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu i

zwiększyć ryzyko porażenia prądem.

5. Nie wycierać i nie czyścić słuchawek ani etui alkoholem ani innymi lotnymi płynami.

6. Unikaj kontaktu z płynami.

Uwagi

1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem produktu i prawidłowe przechowywanie.

2. Podczas pierwszego użycia należy w pełni naładować ten produkt.



3. Proszę naładować produkt, jeśli nie był używany przez ponad dwa tygodnie.

4. Użyj certyfikowanej ładowarki.

5. Nie nosić słuchawek przez dłuższy czas, aby chronić słuch.

6. Nie należy nosić słuchawek w sytuacjach, które stwarzają potencjalne ryzyko, ponieważ ich noszenie może zmniejszyć

postrzeganie świata zewnętrznego.

Codzienna konserwacja

Nie należy brać prysznica z wkładkami dousznymi. Nie noś ich w deszczowy dzień. Nie zostawiaj ich w pralce ani w
innych ekstremalnych sytuacjach. Wyczyść je suchą szmatką.

Karta gwarancyjna

Okres gwarancji 
12 miesięcy od zakupu tego przedmiotu. (możesz też zapytać lokalnego klienta o więcej informacji). 
Darmowa usługa 
Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek wady spowodowane problemami z jakością, należy zanieść
niniejszą kartę gwarancyjną i pokwitowania zakupu do dystrybutora w celu uzyskania bezpłatnej usługi wymiany.

Bezpłatna usługa wymiany nie będzie dostępna w następujących okolicznościach:

1. Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym demontażem.

2. Wad lub uszkodzeń fizycznych spowodowanych wyciekiem lub upadkiem.

3. Szkody z działania Bożego. 
Zakładając, że przedmiot ma jakiekolwiek uszkodzenia lub wady poza powyższymi okolicznościami, prosimy o zwrot do
nas lub do dystrybutora w celu bezpłatnej naprawy.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz



2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować
niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z
częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w
instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli
nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w
komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli ten
sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając
urządzenie, zachęca się użytkownika do wypróbowania jednego lub kilku z następujących środków:

Zmień orientację anteny odbiorczej.

Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.

Podłączenie sprzętu do i gniazdka w innym obwodzie niż 

to, do którego podłączony jest odbiornik.

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą
spowodować unieważnienie prawa do korzystania z urządzenia.

Identyfikator FCC: 2 AMQ6-T17

Producent: Dongguan Liesheng ElectronicCo., Ltd. 
Adres: Suite 1303, 1305 i 1306, 13 / F, 
Fraza projektu 2 Gaosheng Tech 
Dystrykt, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.
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