
Haylou GT5 
Uživatelský manuál 

 
 

Obsah balení 
3ks ušních koncovek, sluchátka, nabíjecí pouzdro, 
nabíjecí kabel 
 
 
Parametry sluchátek 
Dosah až 10metrů 
Kapacita baterie 40mAh 
Doba nabíjení přibližně 2 hodiny 
Doba hovoru až 3,5 hodiny 
Pohotovostní režim až 150 hodin 
Vstupní parametry 5v / 100mA 
Typ baterie Li-ion 
Bluetooth verze  5.0 
 
 
Parametry nabíjecího pouzdra 
Vstupní parametry 5V / 500mA 
Výstupní parametry 5V / 150mA 
Doba nabíjení přibližně 3 hodiny 
Pohotovostní režim  až 4 měsíce 
Kapacita baterie 800mAh 
Typ baterie Li-ion 
 
 
Nabíjení 
Před prvním nabitím sejměte krycí folii z kontaktů 
uvnitř pouzdra. Sluchátka se nabíjí výhradně vložením 
do pouzdra. 
Pouzdro samotné se nabíjí přiloženým kabelem z USB. 
Během nabíjení LED indikace bliká. Zhasne 
v okamžiku, kdy jsou sluchátka plně nabita. 
 
 
Zapnutí sluchátek 
Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí 
z pouzdra. Pokud jsou vypnutá mimo pouzdro, stačí 
přidržet tlačítko na sluchátkách po dobu 1,5s  pro 
zapnutí. 
 
 
Vypnutí sluchátek 
Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do 
nabíjecího pouzdra, případně je můžete vypnout 
podržením tlačítka sluchátek po dobu 4-5s 
 
 
 
 

 
 
Stereo režim – spárování 
Vyjměte obě sluchátka z pouzdra. Při prvním použití 
jsou sluchátka nastavena rovnou do režimu párování. 
V Bluetooth vyhledejte  Haylou GT5_R a zvolte 
párovat. 
Jakmile jsou sluchátka jednou spárována, připojí se 
automaticky ke spárovaném zařízení po vyjmutí 
z pouzdra, bude li v dosahu. 
 
Mono režim párování 
Vyjměte jen jedno sluchátko z pouzdra a v Bluetooth 
vyhledejte  Haylou_GT5 R nebo L a zvolte párovat. 
 
Funkce ovládání sluchátek 
Dvojí stisk na levém sluchátku – předchozí skladba 
Dvojí stisk na pravém sluchátku – následující skladba 
Jeden stisk – play / pauza nebo přijmutí/odmítnutí 
hovoru 
Podržení tlačítka – odmítnutí hovoru 
Trojí stisk – aktivace hlasového asistenta 
 
Údržba 
Sluchátka nejsou vodotěsná. Nesprchujte se s nimi ani 
je nepoužívejte v dešti. Čistěte je pouze suchým 
hadříkem. 
Nabijte sluchátka, pokud je nepoužíváte, alespoň 
jednou za dva měsíce. Pro nabíjení používejte 
výhradně přiložený kabel.  
 
Tovární nastavení 
Pokud sluchátka nefungují správně, doporučujeme 
uvést je nejdříve do továrního nastavení. 
Plně nabijte sluchátka i pouzdro a sluchátka vyjměte. 
Sluchátka vypněte tlačítkem, přidržením po dobu 15s. 
Poté je vložte zpět do pouzdra a smažte spárování ve 
vašem telefonu. Nyní jsou sluchátka ve stejném stavu, 
v jakém byly v době zakoupení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


