
Haylou GT3 
Uživatelský návod 

 
Obsah balení 
Sluchátka, nabíjecí pouzdro, koncovky do uší 2 páry, 
nabíjecí kabel 
 
Před první použitím odstraňte ze sluchátek krycí folii 
v místě nabíjecích pinů a sluchátka i pouzdro plně 
nabijte. 
 
Zapnutí sluchátek 
Po vyjmutí sluchátek z pouzdra, dojde automaticky 
k jejich zapnutí. Pokud jsou mimo pouzdro, dotkněte 
se dotykového panelu na 1,5s dokud se LED indikace 
nerozsvítí bíle. 
 
Vypnutí sluchátek 
Po vložení sluchátek do pouzdra dojde automaticky 
k jejich vypnutí. Případně můžete podržet prst na 
dotykovém panelu po dobu 4,5s  nebo dokud se 
nerozsvítí LED indikace červeně na 2s. 
 
Párování v mono režimu 
Vyjměte z pouzdra jedno sluchátko a vyhledejte 
v Bluetooth Haylou GT3 a zvolte párovat. 
Po prvním spárování se sluchátko automaticky spojí 
bude li spárovaní zařízení v dosahu. 
 
Párování ve stereo režimu 
Vyjměte obě sluchátka z pouzdra a v Bluetooth 
vyhledejte  Haylou GT3 a zvolte spárovat. Pokud 
párování selže, vložte je zpět do pouzdra, vyjměte a 
postup opakujte. Po prvním spárování se sluchátka 
automaticky spojí bude li spárovaní zařízení v dosahu. 
 
Funkce  
Dvojí dotek levého sluchátka – předchozí skladba 
Dvojí dotek pravého sluchátka – další skladba 
Jeden dotek libovolného sluchátka – play / pauza 
Dvojí dotek libovolného sluchátka – přijmutí / 
odmítnutí hovoru 
Podržení prstu na libovolném sluchátku – odmítnutí 
hovoru 
Trojí dotek libovolného sluchátka – aktivace hlasového 
asistenta 
 
Tovární nastavení 
Pokud sluchátka nefungují správně, zkuste je nejprve 
uvést do továrního nastavení. 
Vložte sluchátka zpět do pouzdra a plně je nabijte. 
Dotkněte se dotykové plochy obou sluchátek po dobu 
10s nebo dokud nezablikají červeně a bíle 3krát. 

Smažte spojení ve vašem telefonu. Nyní jsou sluchátka 
ve stejném stavu, v jakém byla při zakoupení. 
 
Údržba 
Nabijte sluchátka, pokud je delší dobu nepoužíváte, 
alespoň jednou za dva měsíce. Používejte pouze 
přiložený napájecí kabel. 
 Sluchátka nejsou vodotěsná, nesprchujte se s nimi ani 
je nenoste v dešti. 
Pro čištění používejte pouze suchý hadřík. 
Nepoužívejte čistidla na bázi alkoholu. 
 


