
Obsah balení

Sluchátka, nabíjecí pouzdro, nabíjecí kabel,
3ks nástavců, uživatelský manuál

Specifikace sluchátka
Rozsah: 10 m (v otevřeném prostoru bez překážek)
Kapacita baterie: 32 mAh (jedno sluchátko)
Doba nabíjení: cca 2 h
Doba hovoru: cca 3 h
Pohotovostní režim: cca 50 h
Vstup: 5 V = 100 mA
Typ baterie: Li-ion
Bluetooth: v5.2

Parametry pouzdro
Vstup: 5 V = 500 mA
Výstup: 5 V = 100 mA
Doba nabíjení: cca 3 h
Kapacita baterie: 310 mAh
Typ baterie: Li-ion
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Bluetooth sluchátka

Uživatelský manuál
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Device name
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Tovární nastavení Typy a upozornění

1. Přečtěte si pozorně výše uvedený manuál.
2. Před prvním použitím, pouzdro i sluchátka
nabijte.
3. Pokud sluchátka nebudete dlouhodobě používat,
každé dva týdny je nabijte. 
4. pouzdro nabíjejte pouze certifikovaný, adaptérem.
5. Pokud nastanou problémy s párováním,
sluchátka i pouzdro nabijte a převeďte do
továrního nastavení a proveďte opětovné spojení.
6. Sluchátka nerozebírejte, ani s nimi nikterak
nemanipulujte.
7. Nepoužívejte v extrémních teplotách (rozsah
provozních teplot: 0-45 °C)
8. LED světlem nemiřte do očí, nenoste sluchátka
za bouřky, nečistěte vodou ani jinými kapalinami.
Otírejte pouze suchým hadříkem. Se sluchátky se
nesprchujte ani nekoupejte. Nevhazujte je do
myčky ani do pračky. 

Během hovoru, nastavte mikrofon 1 směrem 
k ústům, docílíte tím lepšího zvuku.

Párování

Vyndejte obě sluchátka z pouzdra, poté zapněte
Bluetooth v mobilním telefonu a vyhledejte Haylou
W1, poté potvrďte spárování. Pokud spojení selže,
vložte sluchátka zpět do pouzdra a postup opakujte.
Po prvním úspěšném spojení, další spojení s 
mobilním telefonem bude probíhat automaticky.  

Přepínání mezi mono a stereo režimem  

Stereo režim je, když obě sluchátka vyndáte z
pouzdra a dojde ke spárování s mobilním
telefonem. Pokud budete chtít přepnout do mono
režimu, vložte jedno sluchátko zpět do pouzdra. 
Pokud sluchátko opět vyjmete z pouzdra, opět
dojde k přepnutí do režimu stereo.

Manuálně: Pokud budou sluchátka mimo pouzdro
a budou vypnuta, manuálně je zapněte. Vyčkejte
2-3 s, aby se sluchátka vzájemně spárovaly. Poté
zapněte Bluetooth na mobilním telefonu a spojte
sluchátka (LED obou sluchátek bude pomalu bíle
problikávat).

Funkce

V případě problémů, převeďte sluchátka do
továrního nastavení. Vyndejte obě sluchátka
z pouzdra. Současně u obou sluchátek stiskněte
MFB tlačítko po dobu 10 s. 

Jedno sluchátko nefunguje

Je to neobvyklý stav, odstraňte spojení s telefonem
a sluchátka převeďte do továrního nastavení. Poté
opět připojte sluchátka k telefonu.

Problém s nabíjením
1. Sluchátka jsou plně nabita, pokud LED bude svítit

 po dobu 1 min bíle.
2. Sluchátka nebudou nabita, pokud pouzdro

 nebude nabité.
3. Světlo na pouzdře se nevypne. Pouzdro je

 plně nabito.
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1. Před prvním použitím, sluchátka i pouzdro
nabijte.
2. Vložte sluchátka do pouzdra, a poté pouzdro
i sluchátka nabijte pomocí kabelu a adaptéru.
3. Sluchátka: vložte zpět do pouzdra (LED bude
svítit červeně). Po plném nabití, LED bude po
dobu 60 s svítit bíle. 

Indikátor baterie pouzdra

Otevřete/zavřete víko pouzdra, aktuální stav baterie
bude poté zobrazen (3 světla, 3x zablikají). 
Baterie více než 30 %: LED budou svítit po
dobu 10 s.

Poté víko zase zavřete a opět otevřete (znovu
zobrazení stavu LED).

Nízký stav baterie pouzdra:
Méně než 30 % , LED 1 zasvítí 3x každé
2 s (po 1 min).
 

Stiskněte po dobu 1.5 min

LED svítí bíle po dobu 1 s

Stiskněte po dobu 4.5 s

Sluchátka vložte zpět do pouzdra a kryt zavřete.
Pokud sluchátka nebudete vracet zpět do pouzdra,
stiskněte po dobu 4.5 s multifunkční tlačítko a
sluchátka vypněte.

Krátké stisknutí MFB tlačítka –
přijmutí hovoru

Vložte sluchátka do uší, nastavte je tak, aby 
pohodlně seděla. 

Zapnutí

Sluchátka zapněte tak, že otevřete kryt pouzdra.

 

Poté sluchátka vyjměte. Pokud nebudou sluchátka

  

v pouzdře, stiskněte po dobu 1.5 s multifunkční

  

tlačítko a sluchátka zapněte.

Vypnutí 

Bílá LED 2x zabliká

Krátké stisknutí MFB tlačítka –

 

play/pauza hudby

2x stiskněte levé sluchátko –
předchozí skladba

2x stiskněte pravé sluchátko –
další skladba

3x stiskněte MFB tlačítko –
aktivace hlasového asistenta

 

v pohotovostním režimu
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