
 
Haylou GT2S 

Uživatelský návod 
 

Popis produktu 

 
Obsah balení 
Tři koncovky do uší podle velikosti 
Sluchátka 
Nabíjecí box 
Nabíjecí kabel 
Uživatelský návod 
 
 
Parametry sluchátek 
Dosah: až 10m 
Kapacita baterie: 43mAh 
Doba nabíjení: až 2hod 
Doba hovoru: až 4hod 
Pohotovostní režim: až 100hod 
Typ baterie: Li-ion 
Verze Bluetooth: 5.0 
Parametry nabíjení: 5V / 100mA 
 
 
Parametry nabíjecího boxu 
Parametry nabíjení: 5V / 500mA 
Výstupní parametry: 5V / 150mA 
Doba nabíjení: až 2hod 
Pohotovostní režim: až 4 měsíce 
Kapacita baterie: 310mAh 
Typ baterie: li-ion 
 
 
Před prvním použitím 
Sejměte samolepku z konektorů sluchátek a box i sluchátka plně 
nabijte přiloženám kabelem z USB portu, např notebooku nebo 
síťové nabíječky. 
 
Zapnutí sluchátek 
Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu, automaticky tak dojde 
k jejich zapnutí. Jestli jsou sluchátka mimo nabíjecí box a jsou 
vypnutá, podržte multifunkční tlačítko sluchátek po dobu 1,5s 
 
 
Vypnutí sluchátek 
Vložením do nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky vypnou, 
případně podržte multifunkční tlačítko po dobu 4,5s 

 
 
Nošení sluchátek 
Ujistěte se, že mikrofon na sluchátkách je nasměrovaný směrem 
k ústům. 

 
 
 
 
Párování sluchátek 
Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu, dojde tak k jejich zapnutí a 
při prvním použití se automaticky přepnou do režimu párování. 
Vyhledejte si v Bluetooth telefonu nebo notebooku Haylou GT2S a 
zvolte párovat. 
Pokud párování selže, vložte je znovu do nabíjecího boxu a 
vyjměte je a postup opakujte. 
Chcete li připojit jen jedno sluchátko, vyjměte samotné sluchátko 
a postupujte podle postupu výše. 
 

 
 
Tovární nastavení 
Pokud sluchátka nefungují správně, doporučuje se uvést je do 
továrního nastavení. 
Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu. Přidržte multifunkční tlačítko 
obou sluchátek po dobu 15s nebo dokud nezabliká dioda červeně 
a bíle 3x. Poté je vložte zpět do boxu. Po vyjmutí bude sluchátka 
potřeba znovu spárovat. 
 
Varování 
Sluchátka ani nabíjecí box nerozebírejte ani jinak nepoškozujte. 
Sluchátka by se neměla vyskytovat poblíž zdrojů tepla.  
Použitelné rozmezí teplot je 0-45 Celsia 
LED indikátory udržujte mimo dosah očí, nedívejte se na ně zblízka 
Nedoporučuje se používat sluchátka za bouřky 
Udržujte sluchátka suchá a čistěte je výhradně vlhkým hadříkem. 
 
Výrobce 

 


