
Опис продукту

Назва продукту: RearlFree (GT-HBT020)
Версія Bluetooth: 5.0 + EDR
Батарея: Високопродуктивні полімерні літієві батареї
Протокол підтримки: Гарнітура / Handsffee / A2DP / AVRCP
Тривалість безперервного дзвінка: 4 години
Тривалість безперервного відтворення: 4 години
Час роботи в режимі очікування: 80 годин

Особливості
1. Завантаження: 1.1 При вимкненому живленні 
натисніть кнопку "функція" протягом тривалого часу, 
поки червоні та сині лампочки не будуть блимати, а 
навушники включаються.
1.2 Зарядний пристрій автоматично вмикається.

2. Вимикання
2.1: Натисніть кнопку завантаження протягом 5 
секунд, червоний індикатор і Bluetooth вимикається.
2.2: Автоматичне вимикання - навушники 
автоматично вимикаються протягом 5 хвилин, якщо 
вони не підключені до інших пристроїв Bluetooth.
3. Відповідь на телефон: натисніть кнопку телефону, 
щоб відповісти або натиснути кнопку "функція" для 
відповіді;
4. Покладіть трубку: натисніть клавішу відповіді на 
мобільному телефоні або натисніть функціональну 
клавішу навушника, щоб повісити трубку;

5. Відхилити виклики; покладіть трубку, натиснувши 
кнопку відповіді на телефон або довго натискаючи 
кнопку "функція" навушників протягом приблизно 2 
секунд;
6. Відтворення музики: Стоп / Гра: Натисніть кнопку 
"Функція" протягом 2 секунд, щоб керувати паузою / 
відтворенням музики.
7 Регулювання гучності: клацніть ліву вухо 
"функціональною клавішею" один раз, щоб зменшити 
гучність на одну сітку, клацніть на правому вусі один 
раз "функція" обсяг клавіші плюс одна сітка. При 
додаванні максимальної гучності з'являється 
голосова підказка для "максимальної гучності".
(Постійно регулюйте гучність, зверніть увагу на 
інтервал більше однієї секунди)
8. Вгору і вниз: Двічі клацніть ліву кнопку "функція" 
наступної пісні. Двічі клацніть функціональну кнопку 
правого вуха на пісні.
9. Сигнал малої потужності: Коли потужність низька, 
звуковий сигнал подається кожні 60 секунд.
10. Низька потужність; У стані завантаження 
навушники автоматично вимикаються, коли 
потужність низька;
11. Нарахування:
11.1 Навушники можна зарядити, поставивши його в 
зарядний пристрій. Під час заряджання індикатор 
світиться червоним, а під час заряджання індикатори 
вимикаються.
11.2 Зарядка коробки зарядки, будь ласка, підключіть 
до 5V (1A до 2A) адаптер зарядки, зарядки відповідно 
до кількості дисплея електроенергії. Вмикається 
одна лампа, що свідчить про мінімальне споживання 
електроенергії, і світяться чотири лампи, що свідчать 
про повну потужність.

14.3 Увімкніть функцію Bluetooth мобільного телефону 
та виконайте пошук пристроїв Bluetooth. Виберіть 
гарнітуру "T50". Якщо сполучення успішне, синє світло 
згасне.
15. Siri: Коли пристрої Bluetooth підключені, мобільний 
телефон Siri активується натисканням кнопки "Функція" 
тричі. Діалог з мобільним телефоном через гарнітуру 
Bluetooth. Примітка: Вторинна функція повинна 
підтримуватися мобільним телефоном і увімкнена.

Голосові сигнали:
1. Під час завантаження навушники автоматично 
відтворюватимуть голосові виклики "завантаження"
2. Після вимкнення гарнітура автоматично передасть 
голос на "вимкнення"
3. Після успішного створення пари гарнітура 
автоматично надішле голосове повідомлення 
"Підключений, лівий / правий канал"
4. Коли з'єднання від'єднано, гарнітура автоматично 
надішле звуковий сигнал "відключений *"
5. Коли потужність низька, навушники автоматично 
відтворюватимуть "низьку потужність"
6. Якщо з'єднання з вухом до вуха успішним, головна 
гарнітура автоматично надішле голосове 
повідомлення "підключено другий пристрій".
Примітка: Продукт час від часу оновлюється та 
оновлюється. Деякі функціональні операції будуть 
змінені відповідно до різних мобільних телефонів. Будь 
ласка, зверніться до фактичної операції.
Примітки / Теплі поради; (заводські налаштування, у 
разі невдалого автоматичного сполучення вух, 
мобільні телефони не можуть з'єднуватися з 
навушниками або нестабільним з'єднанням

Між лівими та правіми навушниками:
A. вимкніть Bluetooth-навушники, підключені до 
пристроїв Bluetooth.
B. Увімкніть будь-яку гарнітуру Bluetooth, клацніть 
функціональну клавішу гарнітури "функція" п'ять 
разів, і гарнітура автоматично вимкнеться. Потім 
вставте навушники в зарядний пристрій.
C. Повторіть роботу першої гарнітури (елемент B) з 
іншою гарнітурою.
D. Вийміть дві навушники з зарядного блоку, 
автоматично підключіть і відкрийте.
Можна шукати пристрій Bluetooth, який потрібно 
підключити.)

Питання, що потребують уваги:
Зберігайте та використовуйте цей виріб при 
кімнатній температурі.
Не піддавайте виріб дощу або вологому середовищу.
Не кидайте, уникайте пошкодження виробу, 
викликаного падінням:
Не розбирайте, не ремонтуйте або не змінюйте цей 
виріб самостійно.
Не використовуйте хімічний розчинник для 
протирання цього виробу.
Не викидайте його за бажанням, або при високій 
температурі (вище 60 градусів) і вогні, щоб уникнути 
небезпеки! Продукція Bluetooth залежить від 
навколишнього середовища та відстані. Не 
використовуйте їх поблизу оточення великих 
електромагнітних перешкод та випромінювання.
Якщо ви не використовуєте його протягом 
тривалого часу, будь ласка, заряджайте його кожні 30 
днів, щоб запобігти виходу з ладу.

12. Перемикання між китайською та англійською 
мовами: Після успішних посилань TWS, чотири рази 
вмикають праву кнопку "функції", щоб почути 
звуковий сигнал "падіння", і перемикач успішно 
виконаний.

13. Односторонній крок відповідності Bluetooth:
13.1 Коли Bluetooth спочатку з'єднаний, перевірте 
відстань між гарнітурою Bluetooth і мобільним 
телефоном на відстані 1 метр.
13.2. Натисніть кнопку "Функція" навушників 
протягом 5 секунд, доки червоні та сині лампи не 
блимають поперемінно, перед тим як відпустити.
13.3. Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному 
телефоні та знайдіть пристрої Bluetooth: виберіть 
гарнітуру "T50": якщо сполучення успішне, індикатор 
загоряється; Примітка: Якщо утворення пари не 
вдалося, повторіть описану вище операцію.
14. Етапи відповідності вуха:
14.1 Під час першого підключення вух Bluetooth слід 
тримати відстань між двома навушниками Bluetooth 
на відстані 1 метра.
14.2 В той же час ліва і права навушники Bluetooth 
виймаються з зарядного пристрою. Індикатори 
лівого та правого навушників мерехтять, а ліве та 
праве вуха автоматично підключаються. Після 
успішного створення пари, червоне та синє світло 
мерехтять поперемінно в правому вусі. (Примітка: 
різниця часу завантаження між двома навушниками 
не повинна перевищувати 30 секунд)

Безперервно натисніть 
4 рази на МФ Кнопку

Тривале натискання кнопки 

Мультифункційна кнопка (МФК)

Світловий
індикатор

Звук на виході

Product Description

Product Name: RearlFree (GT-HBT020)
Version Bluetooth: 5.0+EDR
Battery: High Performance Polymer Lithium Batteries
Support protocol: Headset/Handsffee/A2DP/AVRCP 
Continuous call duration: 4 hours
Continuous playback duration: 4 hours
Standby time: 80 hours

Features
1. Boot-up: 1.1 When power off, press the "function" button 
for a long time until the red and blue lights flicker and the 
headphones turn on.
1.2 The charging box is automatically switched on.

2. shutdown
2.1: Press the boot button for 5 seconds, the red light turns 
on and Bluetooth turns off.
2.2: Auto Shutdown - Headphones will shut down 
automatically within 5 minutes when they are not 
connected to other Bluetooth devices.
3. Answer the phone: press the phone button to answer or 
press the headphone "function" button to answer;
4. Hang up the phone: press the answering key of the 
mobile phone or press the function key of the earphone to 
hang up;

5. Reject calls; hang up by pressing the phone answer 
button or long press the headphone "function" button for 
about 2 seconds;
6. Music Playing: Stop/Play: Press the "Function" button 
for 2 seconds to control the pause/play of music.
7 Volume regulation: click the left ear "function key" once 
to reduce the volume by one grid, click the right ear once 
"function" key volume plus one grid. When the maximum 
volume is added, there is a voice prompt for "maximum 
volume".
(Continuously adjust the volume, pay attention to the 
interval of more than one second)
8. Up and down: Double-click the left ear "function" button 
next song. Double-click the right ear function button on a 
song.
9. Low power alarm: When the power is low, the alarm 
sound is sent out every 60 seconds.
10. Low power off; In the boot state, headphones will 
automatically shut down when the power is low;
11. Charging:
11.1 The earphone can be charged by putting it in the 
charging box. The red light is always on when charging, and 
the lights are off when charging.
11.2 Charge box charging, please connect to 5V (1A to 2A) 
adapter charging, charging according to the amount of 
electricity display. One lamp lights up to indicate the 
minimum power consumption, and four lights light up to 
indicate full power.

14.3 Turn on the Bluetooth function of the mobile phone 
and search for Bluetooth devices. Select the "T50" 
headset. If the pairing is successful, the blue light will go 
out. 
15. Siri: When Bluetooth devices are connected, the mobile 
phone Siri is activated by clicking the "Function" button 
three times. Dialogue with mobile phone through Bluetooth 
headset.Note: The secondary function must be supported 
by the mobile phone and has been turned on.

Voice cues:
1. When booting, the earphone will automatically voice 
prompt "boot up"
2. When shut down, the headset will automatically voice to 
"shut down"
3. When the pairing is successful, the headset will 
automatically voice the message "Connected, left/right 
channel"
4. When the connection is disconnected, the headset will 
automatically voice the "disconnected*
5. When the power is low, the earphone will automatically 
voice the "low power"
6. When the ear-to-ear pairing is successful, the main 
headset will automatically voice the message "the second 
device is connected"
Note: The product is upgraded and updated from time to 
time. Some functional operations will be changed 
according to the different mobile phones. Please refer to 
the actual operation.
Notes / Warm Tips; (factory settings, in the case of 
unsuccessful automatic pairing of ears, mobile phones can 
not pair with headphones or unstable connection

Between left and right headphones:

A. turn off Bluetooth headphones connected to Bluetooth 
devices.
B. Turn any Bluetooth headset on, click the headset 
function key "function" five times, and the headset will 
shut down automatically. Then put the headphones in the 
charging box.
C. Repeat the operation of the first headset (item B) with 
another headset.
D. Remove the two headphones from the charging box, 
automatically pair up and open.
The Bluetooth device you need to connect can be 
searched.)

Matters needing attention:.
Please store and use this product at room temperature.
Do not expose the product to rain or humid environment..
Do not throw, avoid product damage caused by falling:
Do not disassemble, repair or alter this product by yourself.
Do not use chemical solvent to wipe this product.
Do not throw it away at will, or in high temperature (above 
60 degrees) and fire, in order to avoid danger! Bluetooth 
products are affected by environment and distance. Do 
not use them near the environment of large electromag-
netic field interference and radiation.

If you do not use it for a long time, please charge it every 
30 days to prevent power failure.

12. Switching between Chinese and English: After 
successful TWS links, four times dick the right ear 
"function" button to hear a "drop" prompt sound, and the 
switch is successful.

13. Unilateral Bluetooth Matching Step:
13.1 When Bluetooth is first paired, please control the 
distance between Bluetooth headset and mobile phone 
within 1 meter.
13.2. Press the headphone "Function" button for 5 
seconds, until the red and blue lights flicker alternately 
before releasing.
13.3. Turn on the Bluetooth function of the mobile phone 
and search for Bluetooth devices: select the "T50" 
headset: if the pairing is successful, the indicator lights 
out; Note: If the pairing fails, please repeat the above 
operation.
14. Ear matching steps:
14.1 When pairing Bluetooth ears for the first time, please 
keep the distance between the two Bluetooth headphones 
within 1 meter.
14.2 At the same time, the left and right Bluetooth 
headphones are taken out from the charging box. The 
indicator lights of the left and right headphones flicker, and 
the left and right ears pair automatically. After the pairing 
is successful, the red and blue lights flicker alternately in 
the right ear. (Note: The difference of boot time between 
two headphones should not exceed 30 seconds)
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