
 
Haylou GT1 XR 

Uživatelský návod 
 

 

Obsah balení 
- 3 páry koncovek do uší 
- Sluchátka 
- Nabíjecí pouzdro 
- USB nabíjecí kabel 
- Uživatelský návod 

 
 
Kdykoliv otevřete/zavřete nabíjecí pouzdro, rozsvítí se ukazatel 
stavu nabití po dobu 10s. 
 

Stav baterie 
4 svítící diody – 75-100% 
3 svítící diody – 50-75% 
2 svítící diody – 25-50% 
Nesvítí žádná dioda – 0-25% 
 

Nabíjení 
Při nabíjení budou postupně přibývat blikající diody a indikovat tak 
aktuální stav nabití. Pokud je pouzdro plně nabito, rozsvítí se 
všechny 4 diody trvale. 
 

Jak sluchátka nosit 
Při hovoru se ujistěte, že mikrofon je namířen směrem k ústům 
 

Před prvním použitím odstraňte z nabíjecích konektorů sluchátek 
krycí folii.  
 

Zapnutí 
Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z pouzdra. Pokud 
jsou delší dobu položená mimo nabíjecí pouzdro, zapnete je 
podržením prstu na dotykové ploše po dobu 2s. 
 

Vypnutí 
Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecího 
pouzdra, nebo je můžete vypnout podržením prstu na dotykové 
ploše po dobu 4s. 
 

Odmítnutí příchozího hovoru 
Podržte prst na dotykové ploše po dobu 1s. 
 
 
 

Spárování 
Automatické spárování: vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a 
v telefonu si vyhledejte v Bluetooth „Haylou-GT1XR R/L“ a zvolte 
připojit. Poté potvrďte na displeji spárování s druhým sluchátkem. 
 
Doporučení 
1, nikdy sluchátka ani pouzro nerozebírejte 
2, nevystavujte výrobek teplotám mimo rozmezí 0°-45° 
3, nepoužívejte sluchátka během bouřky 
4, nepoužívejte k čištění sluchátek chemikálie 
5, udržujte sluchátka čistá a suchá 
 
Tovární nastavení 
Pokud se sluchátka nepřipojí nebo se chovají nestandartně, zkuste 
je nejdříve uvést do továrního nastavení. Vložte sluchátka do 
nabíjecího pouzdra a na obou stiskněte dotykovou plochu po dobu 
10s. Indikační dioda začne blikat červeně a bíle. Poté se dotkněte 
dotykové plochy opet po dobu 5s. Dioda zabliká třikrát červeně a 
bíle, sluchátka se vypnou a budou se nabíjet. Po tomto kroku je 
nutné sluchátka opět spárovat. 
 

 
Parametry sluchátek 
Dosah: až 10m bez překážek 
Kapacita baterie: 43mAh 
Doba nabíjení: až 1,5hod 
Doba hovoru: až 3,5hod 
Pohotovostní režim: až 150hod 
Vstupní nabíjení: 5V / 100mA 
Typ baterie: Li-ion 
Bluetooth verze: 5.0 
 
Parametry nabíjecího pouzdra 
Vstupní nabíjení: 5V / 500mA 
Výstup nabíjení: 5V / 150mA 
Doba nabíjení: až 3,5hod 
Pohotovostní doba: až 4 měsíce 
Kapacita baterie: 800mAh 
Typ baterie: Li-ion 
 

 
 
 

 


