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USB порт

Зарядні 
контакти

Світловий індикатор

Світловий 
індикатор

Сенсорна 
панель 

НавушникиКомпоненти пристрою 

Зарядна станція

Комплектація

Навушники, зарядний кейс, амбушюри * 2 
пари, інструкція з експлуатації, зарядний 
кабель.

Ігнорування дзвінка
Торкніться сенсорної кнопки протягом 1 секунди для 
ігнорування виклику.

Увімкнення

Дістаньте навушники з зарядного кейса щоб увімкнути 
їх. Або торкніться сенсорної панелі обох навушників 
протягом 1,5 сек щоб включити їх, коли навушники 
знаходяться не в кейсі. (Індикатор засвітиться білим)

Вимкнення

Покладіть навушники в зарядний кейс щоб вимкнути їх. Або 
торкніться сенсорних кнопок протягом 4,5 сек для 
відключення навушників вручну (Індикатор на 2 секунди 
засвітиться червоним кольором)

Haylou GT1 Plus
Керівництво з експлуатації 
TWS Bluetooth навушникам

Будь-ласка, тримайте мікрофон 
ближче до губ, під час 
телефонних розмов

Для чистоти звуку під час розмови, направляйте 
мікрофон ближче до губ

Зарядка

Перед першим використанням зніміть наклейки 
з зарядних контактів і встановіть на них 
навушники

стикер

Торкніться сенсорної 
панелі 1,5 сек

Індикатор 
засвітиться білим 

Стереорежим

Автопідключення: дістаньте обидва навушника з зарядного 
кейсу. На мобільному телефоні знайдіть Haylou GT1 Plus R 
і натисніть підключитися. Повідомлення з’явиться на 
мобільному телефоні через 2 с, натисніть на нього, щоб 
підключитися до іншого навушника. Якщо навушники не 
підключаються до мобільного телефону, будь 
ласка, покладіть вкладиші назад в чохол і повторіть 
вищевказані кроки. 

Навушники автоматично підключаться до останнього 
пристрою в записах підключення, якщо такі існують.
Примітка: навушники налаштовані на заводські 
налаштування перед передачею до продажу 

Ручне сполучення: вручну увімкніть два 
навушника і вони будуть автоматично з'єднуватися 
один з одним, коли індикатор швидко блимає 
білим кольором. Потім світлодіод на правому 
навушнику почне блимати повільно білим кольором , 
і, тепер ви зможете почати їх підключення 
до мобільного телефону.  

Моно режим

Автоматичне сполучення: вийміть один навушник з 
кейсу. Його світлодіод почне швидко блимати, а потім 
знайдіть в підключеннях телефону Haylou GT1 Plus R/L 
(правий/лівий) на мобільному телефоні і натисніть на 
навушник, щоб підключитися. Навушник автоматично 
підключиться до останнього пристрою в історії 
підключень, якщо такі є.
Ручне сполучення: вручну увімкніть один 
навушник. Світлодіод почне повільно блимати 
білим кольором , знайдіть навушник в підключеннях 
смартфона і підключіться до нього. 

Основні параметри
Робочий діапазон: 10 м (без перешкод) Ємність 
акумулятора: 43 мАг (один навушник ) Час зарядки: 
прибл. 1,5 годин 
Час розмови: прибл. 3.5 годин 
Час очікування: прибл. 150 годин
Вхідний параметр: 5 В = 100 мА
Тип батареї: літій-іонний
Бездротове з'єднання: BT 5.0
- смуга радіочастот 2400...2483,5 МГц;
- потужність випромінювання радіопередавача, не 
більше 10 мВт

Зарядний кейс
Вхідний параметр: 5 В, 500 мА
Вихідний параметр: 5 В 150 мА
Час зарядки: прибл. 2 год 
Час очікування: прибл. 4 місяці 
Ємність акумулятора: 310 мАг
Тип батареї: літій-іонний
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Ви можете перемикатися із Стерео на Монорежим
Дістаньте і підключіть обидва навушника щоб 
активувати Стерео режим, покладіть 1 з них в 
зарядний кейс щоб увімкнути Монорежим.
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我的设备
Haylou GT1 Plus R     已连接 i

配对蓝牙设备
要与蓝牙设备Haylou GT1 Plus L 

配对吗？

取消 配对

Haylou-GT1_R Haylou-GT1_R 
Haylou GT1 Plus R Haylou GT1 Plus R 

Функції:

Подвійний дотик до лівого навушника 
Попередній трек   

Подвійний дотик до правого навушника

Наступний трек 

Одне торкання
Включити музику / Пауза 

Подвійний дотик
Відповісти / завершити дзвінок

Дотик до сенсорної кнопки 
протягом 1 секунди:
Відхилити дзвінок

Подвійний дотик до правого навушника

Голосовий асистент

Заводські налаштування
Якщо навушники не працюють належним чином, дотримуйтесь 
наступних кроків, для відновлення заводських на лаштувань 
дістаньте навушники із зарядного кейсу. Вимкніть навушники і 
утримуйте сенсорні панелі на обох навушниках протягом 
приблизно 15 секунд (світлодіод буде блимати червоним і білим 
двічі по три рази). Після цього встановіть їх назад в зарядний 
кейс. Видаліть історію підключень на мобільному телефоні 
перед спробою нового з'єднання (Всі записи з'єднання, що 
стосуються навушників, будуть видалені з телефону).    

Аудіо виводиться лише з одного навушника

Це рідкісний випадок. Будь ласка, перезавантажте навушники, 
видаліть записи підключеннь в вашому мобільному телефоні 
і знову повторіть підключення навушників до вашого смартфону. 

Інші проблеми з зарядкою
Світлодіод горить білим кольором протягом 1 хвилини, коли 
навушники заряджаються. Зарядний кейс не зможе заряджати 
навушники, якщо його батарея розряджена. Світлодіоди на кейсі 
згаснуть, як тільки кейс зарядитися. Якщо ви підключите його до 
зарядки ще раз, світлодіоди не будуть світиться, але це не означає, 
що кейс не заряджається.

Обслуговування пристрою:

Будь ласка, не приймайте душ з навушниками. Не 
використовуйте їх в дощові дні. Не залишайте їх в 
пральній машині або інших екстремальних 
ситуаціях. Очищення навушників потрібно проводити 
сухою тканиною після кожного використання, щоб 
продовжити термін їх служби.

Застереження:

Післяпродажне обслуговування і підтримка
Небезпечні речовини та їх вміст в пристрої

Небезпечні речовини

Компонент 
пристрою Pb Hg Cd Cr

(VI) PBB PBDE DIBP DEHP DBP BBP

Корпус 
пристрою

Акумулятор

Амбушюри

Аксесуари

Кабель 
зарядки

Ця форма розроблена відповідно до правил SJ / T 11364.
O : означає, що вміст небезпечних речовин в однородній 
субстанції матеріалів данної частини знаходиться в 
межах (ЄС) 2015/863 регулювання.
X : означає, що вміст небезпечних речовин, 
принаймні, одного матеріалу даної частини за межами (ЄС) 
2015/863 регулювання, але в даний час в галузі немає зрілої 
альтернативи, але рішення як і раніше відповідає директиві 
ROHS ЄС з винятків .

Гарантійний термін:
12 місяців після покупки (будь ласка, зберігайте квитанцію 
належним чином)  

Безкоштовний сервіс:
Якщо будь-які дефекти якості виникають під час гарантійного 
терміну, будь ласка, візьміть квитанцію і зв'яжіться з 
вашим продавцем для післяпродажного обслуговування.
Наступні випадки або будь-які пошкодження / дефекти, які не 
пов'язані з питання якості не покриваються гарантією.

1. Будь-які дефекти або пошкодження, викликані стихійними 
лихами, аномальна напруга або інші екологічні факти.
2. Будь-яка несанкціонована розбирання, модифікація або 
зміна частин пристрою.
3. Будь-які пошкодження, викликані неправильною  
експлуатацією пристрою включаючи потрапляння води, 
корозію, падіння, здавлювання або вплив занадто високої / 
низької температури або вологості.

Номер моделі:  

Дата купівлі:

Ім'я користувача:

Телефон користувача:   

Адреса користувача:
Назва магазину:

Адреса магазину:

Коментарі:

1. Будь ласка, зарядіть пристрій, якщо ви не 
збираєтеся використовувати його більше двох 
тижнів.
2. Будь ласка, використовуйте сертифікований 
зарядний пристрій.
3. Не ходіть в навушниках довгий 
час, для захисту вашого слуху.
4. Не надягайте навушники в ситуаціях 
з потенційніми ризиками для здоров'я, так як їх 
використання може знизити сприйняття 
зовнішього світу.

Заява FCC
Це обладнання було перевірено на 
відповідність обмеженням для цифрового пристрою класу B, 
відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження 
призначені для забезпечення захисту від шкідливих 
перешкод в житлових приміщеннях. Це обладнання 
викристовує і може випромінювати радіочастоти, якщо не 
встановлене і не використовується відповідно до інструкцій, 
і може створювати перешкоди для радіозв'язку.
Тим не менше, немає ніякої гарантії, що перешкоди не 
виникнуть в під час поточного підключення. Якщо це 
обладнання завдає перешкоди для радіо чи телебачення, 
які визначаються викненням і увімкненням обладнання, 
користувачу рекомендується спробувати виправити 
перешкоди одним або декількома з таких заходів:  
- Змінити напрямок або місце розташування прийомної 
антени.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в колі, відмінною 
від від тої , до якої підключений приймач.
- Звернутися за допомогою до продавця або досвідченого 
фахівця з теле- і радіотехніки.
Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Його робота 
визначається наступними двома умовами : 
(1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих 
перешкод, і (2) цей пристрій має приймати будь-які 
перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити 
вплив на роботу пристроїв.
Зміни або модифікації, прямо не схвалені відповідальною 
особою за дотримання використання, можуть позбавити 
користувача права на управління обладнанням.
FCC ID: 2 AMQ6-GT1PLUS

Торкніться 
сенсорної 
панелі 4,5 сек

Індикатор 
засвітиться 
червоним

Торкніться 
сенсорної 
панелі на 1 сек 

Поради по експлуатації

Перед першим використанням пристрою 
уважно прочитайте всю інструкцію і збережіть її 
для подальшого використання.

Перед першим використанням необхідно 
повністю зарядити навушники.

Необхідно періодично заряджати навушники, 
якщо ви не плануєте використовувати їх більше 
2-х тижнів поспіль.

Використовуйте зарядку виготовлену 
кваліфікованим виробником.

Якщо ваш телефон не може знайти навушник, 
будь ласка, перевірте чи перебуває він в режимі 
сполучення; якщо режим сполучення проходить 
досить тривалий час, то навушник вийде з 
режиму сполучення, перезапустіть процес 
сполучення заново; якщо сполучення не вдалося 
через помилки телефону - перезавантажте 
його; якщо через помилки навушників- 
перезавантажте навушники або скиньте їх до 
заводських налаштувань.

USB порт    

Зарядные
контакты

Световой индикатор

Световой
индикатор

Сенсорная 
панель

НаушникиКомпоненты устройства

Зарядная станция

Комплектация

Наушники, зарядный кейс, амбушюры*2 пары, 
инструкция по эксплуатации, зарядный кабель.

Игнорирование звонка
Коснитесь сенсорной кнопки в течение 1 секунды для 
игнорирования вызова.

Включение

Достаньте наушники из зарядного кейса чтобы их включить. 
Или коснитесь сенсорной панели обеих наушников в 
течение 1,5 сек чтобы включить их, когда наушники 
находятся не в кейсе. (Индикатор засветится белым)

Отключение

Положите наушники в зарядный кейс чтобы отключить их. Или, 
коснитесь сенсорных кнопок в течение 4,5 сек для 
отключения наушников вручную (Индикатор на 2 секунды 
засветится красным цветом)

Haylou GT1 Plus
Инструкция по эксплуатации 

TWS Bluetooth наушников

Пожалуйста, держите 
микрофон ближе к губам, во 
время телефонных разговоров

Для чистоты звука во время разговора, 
направляйте микрофон ближе к губам

Зарядка

Перед первым использованием снимите 
наклейки с зарядных контактов и установите на 
них наушники 

стикер

Коснитесь 
сенсорной 
панели 1,5 сек

Индикатор 
засветится белым

Стереорежим

Автоподключение: достаньте оба наушника из 
зарядного кейса. На мобильном телефоне найдите 
Haylou GT1 Plus R и нажмите подключиться.  
Уведомление отобразится на мобильном телефоне 
через 2 с, нажмите, чтобы подключить другой наушник.

Если наушники не подключаются к мобильному телефону, 
пожалуйста, положите вкладыши обратно в чехол и 
повторите вышеуказанные шаги.
Наушники автоматически подключатся к последнему 
устройству в записи подключения, если таковые имеются.
Примечание: наушники настроены под заводские настройки 
перед передачей в продажу.

Ручное сопряжение: вручную включите оба 
наушника, и они будут автоматически соединяться 

когда индикатор быстро мигает белым друг с другом, 
цветом. Затем 
начнет мигать 

 на правом вкладыше 
 белым цветом, и теперь вы 

светодиод
медленно

можете начать их подключение к мобильному 
телефону. 

Монорежим

Автоматическое сопряжение: выньте один вкладыш из 
чехла. Его светодиод начнет быстро мигать, а затем 
найдите в подключениях телефона Haylou GT1 Plus R / 
L(правый/левый) на мобильном телефоне и нажмите 
на наушник, чтобы подключиться. Наушник 
автоматически подключится к последнему устройству 
в истории подключений, если таковые имеются.  
Ручное сопряжение: вручную включите один 
наушник. Светодиод начнет медленно мигать белым 
цветом, найдите наушник в подключениях смартфона 
и подключитесь к нему.

Основные параметры
Рабочий диапазон: 10 м (без препятствий)
Емкость аккумулятора: 43 мАч (один наушник)
Время зарядки: прибл. 1 ,5 ч
Время разговора: прибл. 3.5 ч
Время ожидания: прибл. 1 50 ч
Входной параметр: 5 В =100 мА
Тип батареи: литий-ионный
Беспроводное соединение: BT 5.0

Зарядный кейс
Входной параметр: 5 В, 500 мА
Выходной параметр: 5 В 150 мА
Время зарядки: прибл. 2 ч
Время ожидания: прибл. 4 месяца
Емкость аккумулятора: 310 мАч
Тип батареи: литий-ионный

Вы можете переключаться со Стерео на Монорежим
Достаньте и подключите оба наушника чтобы 
активировать Стерео режим, положите 1 из них в 
зарядный кейс чтобы включить Монорежим.

我的设备
Haylou GT1 Plus R     已连接 i

配对蓝牙设备
要与蓝牙设备Haylou GT1 Plus L 

配对吗？

取消 配对

Haylou-GT1_R Haylou-GT1_R 
Haylou GT1 Plus R Haylou GT1 Plus R 

Функции:

Двойное касание по левому наушнику
Предыдущий трек 

Двойное касание правому наушнику
Следующий трек 

Одно касание
Включить музыку/Пауза 

Двойное касание
Ответить/завершить звонок 

Касание сенсорной кнопки в 
течение 1 секунды:
Отклонить звонок

Двойное касание правому наушнику
Голосовой ассистент 

Заводские настройки
Если наушники не работают должным образом, следуйте 
следующим шагам, для восстановления заводских настроек: 
выньте наушники из зарядного кейса. Выключите наушники и 
удерживайте сенсорную панель на обоих наушниках в 
течение примерно 15 секунд (светодиод будет мигать красным 
и белым дважды по три раза). После этого установите их 
обратно в зарядный кейс. Удалить историю подключений на 
мобильном телефоне перед попыткой нового соединения (Все 
записи соединений, касающиеся наушников, будут удалены из 
телефона).

        Аудио выводится только из одного наушника
Это редкий случай. Пожалуйста, перезагрузите наушники, удалите 
записи подключении в вашему мобильном телефоне и снова 

повторите подключение наушников к вашему смартфону.

Другие проблемы с зарядкой
Светодиод горит белым цветом в течение 1 минуты, когда наушники 
заряжаются. Зарядный кейс не сможет заряжать наушники, если его 
батарея разряжена. Светодиоды на кейсе погаснут, как только кейс 
зарядиться. Если вы подключите его к зарядке еще раз, светодиоды 
не будут светится, но это не значит, что не означает что кейс не 
заряжается

Обслуживание устройства:

Пожалуйста, не принимайте душ с наушниками. Не 
используйте их в дождливые дни. Не оставляйте их в 
стиральной машине или других экстремальных 
ситуациях. Очистку наушников нужно производить 
сухой тканью после каждого использования чтобы 
продлить срок их службы.

Предостережения:

Послепродажное обслуживание и поддержка
Опасные вещества и их содержимое в устройстве

Опасные вещества

Часть
устройства Pb Hg Cd Cr

(VI) PBB PBDE DIBP DEHP DBP BBP

Корпус 
устройства

Аккумулятор

Амбушюры

Аксессуары

Кабель 
зарядки

TЭта форма разработана   в соответствии с правилами SJ / T 
11364.
O ： означает, что содержание опасных веществ в 
однородной субстанции материалов данной части 
находится в пределах (ЕС) 2015/863 регулирования.
X ： означает, что содержание опасных веществ, по 
крайней мере, одного определенного материала данной 
части за пределами (ЕС) 2015/863 регулирования, но в 
настоящее время в отрасли нет зрелой альтернативы, но 
по-прежнему соответствует директиве ROHS ЕС исключений.

Гарантийный срок:
12 месяцев после покупки   (пожалуйста, сохраняйте квитанцию   
должным образом)
Бесплатный сервис:
Если какие-либо дефекты качества возникают в течение 
гарантийного срока, пожалуйста, возьмите квитанцию   и 
свяжитесь с вашим продавцом для послепродажного 
обслуживания.
Следующие случаи или любые повреждения / дефекты, 
которые не связаны с
вопросами качества не покрываются гарантией.

1. Любые дефекты или повреждения, вызванные стихийными 
бедствиями, аномальное напряжение или другие 
экологические факты.
2. Любая несанкционированная разборка, модификация или 
изменение частей устройства.
3. Любые повреждения, вызванные неправильной 
эксплуатацией устройства включая попадание воды, 
коррозию, падение, сдавливание или воздействие слишком 
высокой/низкой температуры или влажности.

Номер модели:  

Дата покупки:

Имя пользователя:

Телефон пользователя:   

Адрес пользователя:
Название магазина:

Адрес магазина:

Комментарии:

1. Пожалуйста, зарядите устройство, если оно 
не было в эксплуатации более двух недель.
2. Пожалуйста, используйте сертифицированное 
зарядное устройство.
3. Не ходите в наушниках длительное время, для 
защититы вашего слуха.
4. Не надевайте наушники в ситуациях с 
потенциальными рисками для здоровья, так как 
их использование может снизить восприятие 
внешнего мира.

Заявление FCC
Это оборудование было проверено и признано 
соответствующим ограничениям для цифрового 
устройства класса B, в соответствии с частью 15 Правил 
FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения 
защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это 
оборудование использует и может излучать радиочастоты, 
если не установлено и не используется в соответствии с
инструкцией, может создавать помехи для радиосвязи.
Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не 
возникнут во время текущего подключения. Если это 
оборудование наносит помехи для радио или телевидения, 
которые определяются выключением и включением 
оборудования, пользователю рекомендуется попытаться 
исправить помехи одной или несколькими из следующих 
мер:
- Изменить ориентацию или местоположение приемной 
антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и 
приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от 
от той, к которому подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному 
специалисту по теле- и радиотехнике.
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Его 
работа определяется следующими двумя условиями:
(1) Это устройство не должно создавать вредных помех, и 
(2) это устройство должно принимать любые помехи, 
включая помехи, которые могут вызвать нежелательное 
влияние на работу устройств.
Изменения или модификации, прямо не одобренные 
стороной ответственным лицом за соблюдение 
использования, могут лишить пользователя права на 
управление оборудованием.
FCC ID: 2 AMQ6-GT1PLUS

Коснитесь 
сенсорной 
панели 4,5 сек

Индикатор 
засветится 
красным

Коснитесь 
сенсорной 
панели 1 сек

Советы по эксплуатации

Перед первым использованием устройства 
внимательно прочитайте всю инструкцию и 
сохраните ее для дальнейшего использования.

Перед первым использованием необходимо 
полностью зарядить наушники.

Необходимо периодически заряжать 
наушники, если вы не планируете 
использовать их более 2х недель подряд.

Используйте зарядку изготовленную 
квалифицированным производителем.

Если ваш телефон не может найти наушник, 
пожалуйста, проверьте находится ли он в 
режиме сопряжения; если режим сопряжения 
проходит довольно длительное время, то 
наушник выйдет из режима сопряжения, 
перезапустите процесс сопряжения заново; 
если сопряжение не удалось по причине 
ошибки телефона – перезагрузите его; если 
по причине ошибки наушников- перезагрузите 
наушники или сбросьте их до заводских 
настроек.




