
 

Haylou GT1 Plus 

 

 
Obsah balení 
2ks koncovek do uší v různých rozměrech 
Sluchátka s nabíjecím pouzdrem 
Nabíjecí kabel 
Uživatelský manuál 
 
Parametry sluchátek 
Dosah: max 10m bez překážek 
Kapacita baterie: 43mAh 
Doba nabíjení: 1,5h 
Doba hovoru: až 3,5h 
Pohotovostní režim: až 150h 
Nabíjecí napětí a proud: 5V/100mA 
Typ baterie: Li-ion 
Bluetooth verze: v5.0 
 
Parametry nabíjecího pouzdra 
Vstupní napětí a proud: 5V/500mA 
Výstupní napětí a proud: 5V/150mA 
Doba nabíjení: 2h 
Pohotovostní režim: až 4 měsíce 
Kapacita baterie: 310mAh 
Typ baterie: Li-ion 



 
Nabíjení 
Před prvním použitím sejměte ze sluchátek krycí folii na kontaktech. 
 
Zapnutí 
Vyjmutím sluchátek z pouzdra dojde k jejich automatickému zapnutí. Pokud jsou sluchátka vyjmutá z pouzdra, 
podržte funkční tlačítko 2s. Led indikátor zabliká bíle. 
 
Vypnutí 
Sluchátka se vypnout vložením zpět do pouzdra. Případně je lze vypnout podržením funkčního tlačítka po dobu 
4s 
 
 
 
Stereo režim 
Vyjměte obě sluchátka z pouzdra, dojde k automatickému zapnutí a spárování sluchátek mezi sebou během 3s. 
Při prvním zapnutí Led indikátor zabliká pomalu bíle. Vyhledejte v Bluetooth manažeru Haylou-G1 Plus_R/L a 
zvolte párovat. Pokud párování selže, vložte sluchátka zpět do pouzdra, vyjměte je a postup opakujte. 
Manuální párování: vypněte a zapněte sluchátka. Přejdou automaticky do režimu párování a postupujte jak je 
popsáno výše. 
 
Mono režim 
Vyjměte z pouzdra jen jedno zvolené sluchátko a postupujte podle postupu výše. V Bluetooth manažeru se 
zobrazí Haylou-GT1 Plus_R/L podle toho, jaké sluchátko je zapnuté a zvolte párovat. 
Pokud jsou sluchátka jednou spárovaná, budou se vždy automaticky připojovat ke spárovanému zařízení, pokud 
je v dosahu. 
 
Nabíjení pouzdra 
Pouzdro nabíjejte přiloženým kabelem. LED indikace bude pulzovat červeně během nabíjení a zhasne, jakmile je 
pouzdro nabité. 

 



 
 
Jak se o sluchátka starat 
Sluchátka nejsou vodotěsná, nesprchujte se s nimi. Nedoporučuje se také používání za deštivého dne. 
Sluchátka čistěte výhradně suchým hadříkem. 
 
Doporučení 
Pokud sluchátka nepoužíváte, nabijte je každých 14dní 
Používejte výhradně výrobcem schválený nabíjecí kabel 
Nenoste sluchátka nepřiměřeně dlouho a pro ochranu vašeho sluchu nepoužívejte vysokou hlasitost 
 
Reset do továrního nastavení 
Pokud sluchátka nefungují správně, doporučujeme provést reset do továrního nastavení. Vyjměte 
sluchátka z pouzdra a stiskněte na obou sluchátkách funkční tlačítko po dobu 10s nebo dokud Led 
indikace zabliká třikrát červeně a bíle. Vložte je zpět do nabíjecího pouzdra. V telefonu zrušte 
spárování a spárujte je znovu. 


