
 
Haylou GT1 XR 

Užívateľský návod 
 

 

Obsah balenia 
- 3 páry koncoviek do uší 
- Slúchadlá 
- Nabíjací puzdro 
- USB nabíjací kábel 
- Užívateľský návod 
 
Kedykoľvek otvoríte / zatvoríte nabíjacie puzdro, rozsvieti sa 
ukazovateľ stavu nabitia po dobu 10s. 
 

Stav batérie 
4 svietiace diódy - 75-100% 
3 svietiace diódy - 50-75% 
2 svietiace diódy - 25-50% 
Nesvieti žiadna dióda - 0-25% 
 

Nabíjanie 
Pri nabíjaní budú postupne pribúdať blikajúce diódy a indikovať 
tak aktuálny stav nabitia. Ak je puzdro plne nabité, rozsvieti sa 
všetky 4 diódy trvalo.. 
 

Ako slúchadlá nosiť 
Pri hovore sa uistite, že mikrofón je namierený smerom k ústam 
 

Pred prvým použitím odstráňte z nabíjacích konektorov slúchadiel 
kryciu fóliu. 
 

Zapnutie 
Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z puzdra. Ak sú dlhšiu 
dobu položená mimo nabíjacie puzdro, zapnete je podržaním 
prsta na dotykovej ploche po dobu 2s. 
 

Vypnutie 
Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacieho puzdra, 
alebo ich môžete vypnúť podržaním prsta na dotykovej ploche po 
dobu 4s. 
 

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru 
Podržte prst na dotykovej ploche po dobu 1s. 
 
 
 
 

Spárovanie 
Automatické spárovanie: vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a 
v telefóne si vyhľadajte v Bluetooth "Hayle-GT1XR R / L" a vyberte 
pripojiť. Potom potvrďte na displeji spárovanie s druhým 
slúchadlom. 
 
Odporúčania 
1, nikdy slúchadlá ani Sleeve nerozoberajte 
2, nevystavujte výrobok teplotám mimo rozmedzí 0 ° -45 ° 
3, nepoužívajte slúchadlá počas búrky 
4, nepoužívajte na čistenie slúchadiel chemikálie 
5, udržujte slúchadlá čistá a suchá 
 
Továrenské nastavenia 
Ak sa slúchadlá nepripoja alebo sa správajú neštandardné, skúste 
ich najprv uviesť do továrenského nastavenia. Vložte slúchadlá do 
nabíjacieho puzdra a na oboch stlačte dotykovú plochu po dobu 
10s. Indikačná dióda začne blikať červeno a bielo. Potom sa 
dotknite dotykovej plochy opet po dobu 5s. Dióda zabliká trikrát 
červeno a bielo, slúchadlá sa vypnú a budú sa nabíjať. Po tomto 
kroku je nutné slúchadlá opäť spárovať. 
 

 
Parametre slúchadiel 
Dosah: až 10m bez prekážok 
Kapacita batérie: 43mAh 
Doba nabíjania: až 1,5hod 
Doba hovoru: až 3,5hod 
Pohotovostný režim: až 150hod 
Vstupné nabíjania: 5V / 100mA 
Typ batérie: Li-ion 
Bluetooth verzie: 5.0 
 
Parametre nabíjacieho puzdra 
Vstupné nabíjania: 5V / 500mA 
Výstup nabíjania: 5V / 150mA 
Doba nabíjania: až 3,5hod 
Pohotovostná doba: až 4 mesiace 
Kapacita batérie: 800mAh 
Typ batérie: Li-ion 
 

 
 
 

 


