
 
Haylou GT2S 

Užívateľský návod 
 

Popis produktu 

 
Obsah balenia 
Tri koncovky do uší podľa veľkosti 
Slúchadlá 
nabíjací box 
nabíjací kábel 
Užívateľský návod 
 
Parametre slúchadiel 
Dosah: až 10m 
Kapacita batérie: 43mAh 
Doba nabíjania: až 2hod 
Doba hovoru: až 4hod 
Pohotovostný režim: až 100hod 
Typ batérie: Li-ion 
Verzia Bluetooth: 5.0 
Parametre nabíjania: 5V / 100mA 
 
Parametre nabíjacieho boxu 
Parametre nabíjania: 5V / 500mA 
Výstupné parametre: 5V / 150mA 
Doba nabíjania: až 2hod 
Pohotovostný režim: až 4 mesiace 
Kapacita batérie: 310mAh 
Typ batérie: li-ion 
 
 
Pred prvým použitím 
Odstráňte samolepku z konektorov slúchadiel a box aj slúchadlá 
plne nabite přiloženám káblom z USB portu, napr notebooku 
alebo sieťovej nabíjačky. 
 
 
Zapnutie slúchadiel 
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho boxu, automaticky tak dôjde k ich 
zapnutiu. Ak sú slúchadlá mimo nabíjacie box a sú vypnutá, 
podržte multifunkčné tlačidlo slúchadiel po dobu 1,5s 
 
 
Vypnutie slúchadiel 
Vložením do nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky vypnú, 
prípadne podržte multifunkčné tlačidlo po dobu 4,5s 
 

Nosenie slúchadiel 
Uistite sa, že mikrofón na slúchadlách je nasmerovaný smerom k 
ústam. 

 
 
 
Párovanie slúchadiel 
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho boxu, dôjde tak k ich zapnutie a 
pri prvom použití sa automaticky prepnú do režimu párovania. 
Vyhľadajte si v Bluetooth telefónu alebo notebooku Haylou GT2S a 
vyberte párovať. 
Ak párovanie zlyhá, vložte ich znovu do nabíjacieho boxu a vyberte 
ich a postup opakujte. 
Ak chcete pripojiť len jedno slúchadlo, vyberte samotné slúchadlo 
a postupujte podľa postupu vyššie. 
 

 
 
Továrenské nastavenia 
Ak slúchadlá nefungujú správne, odporúča sa uviesť ich do 
továrenského nastavenia. 
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho boxu. Pridržte multifunkčné 
tlačidlo oboch slúchadiel po dobu 15s alebo kým neblikne dióda 
na červeno a bielo 3x. Potom ich vložte späť do boxu. Po vybratí 
bude slúchadlá potreba znovu spárovať. 
 
Varovanie 
Slúchadlá ani nabíjacie box nerozoberajte ani inak nepoškodzujte. 
Slúchadlá by sa nemala vyskytovať v blízkosti zdrojov tepla. 
Použiteľné rozmedzie teplôt je 0-45 Celzia 
LED indikátory udržujte mimo dosah očí, nepozerajte sa na ne 
zblízka 
Neodporúča sa používať slúchadlá za búrky 
Udržujte slúchadlá suchá a čistite je výhradne vlhkou handričkou. 
 
Výrobca 

 


