
Haylou T17 
Uživatelský manuál 

 

Nabíjení sluchátek 
Sluchátka se nabíjí výhradně v nabíjecím pouzdru. 
Po vložení do pouzdra se vypnou a začnou automaticky nabíjet. 
Pouzdro nabíjejte výhradně přiloženým nabíjecím kabelem. 
LED indikace na pouzdru při nabíjení bude svítit, je li pouzdro i 
sluchátka plně nabité, LED indikace zhasne. 
Stav nízké baterie, LED indikace na pouzdru bude blikat červeně. 
 
Parametry 
Bluetooth 5.0 
AptX + AAC 
Čtyřcestný mikrofon s podporou potlačení šumu při hovoru 
Infračervená detekce nasazených sluchátek 
Až 30 hodin přehrávání 
Bezdrátové nabíjení 
Vibrační zpětná vazba 
 
 
Zapnutí 
Sluchátka zapnete vyjmutím z nabíjecího pouzdra. 
 
 
Vypnutí 
Sluchátka se vypnou vložením do pouzdra nebo pokud nejsou déle 
jak 5minut připojená k žádnému zařízení. 
 
 
Párování 
Po prvním vyjmutí z pouzdra, jsou sluchátka připravena ke 
spárování s telefonem. Vyhledejte v Bluetooth Haylou T17_R/L a 
zvolte připojit. Při příštím vyjmutí z pouzdra se automaticky spojí 
bude li spárované zařízení v dosahu. 
 
 
Stažení Haylou aplikace 
Naskenujte QR kód na balení nebo níže pro stažení aplikace. 
Pro spojení se sluchátky, je vyjměte z pouzdra. 
V Haylou aplikaci zvolte Adding Device a následujte pokyny 
aplikace. 
 

 
 
 

Tovární nastavení 
V případě, že sluchátka nefungují správně, zkuste jako první uvést 
je do továrního nastavení. Sluchátka musí být plně nabita, než se 
pokusíte o obnovu továrního nastavení. 
Otevřete kryt nabíjecího pouzdra a stiskněte dotkněte se na 
sluchátku 4x dotykové plochy. LED indikace zabliká červeně a bíle 
po dobu 3s, poté zavřete kryt nabíjecího pouzdra a odstraňte 
spárování ve vašem telefonu. 
Nyní jsou sluchátka ve stejném stavu jako byly v době zakoupení. 
 
 
Obsah balení 
3ks ušních koncovek, sluchátka, nabíjecí pouzdro, USB nabíjecí 
kabel 

 
Funkce dotykové plochy 
Jeden dotyk – play/pauza 
Dvojí dotyk na levém sluchátku – předchozí skladba 
Dvojí dotyk na pravém sluchátku – následující skladba 
Dvojí dotyk na libovolném sluchátku – přijmutí/ ukončení hovoru 
Trojí dotyk na libovolném sluchátku – aktivace  hlasového 
asistenta 
 
 
Základní parametry sluchátek 
Bluetooth 5.0 
Doba nabíjení přibližně 2 hodiny 
Doba hovoru až 5 hodin 
Doba pohotovostního režimu až 140 hodin 
Vstup nabíjení 5V / 100mA 
Typ baterie Li-ion 
Dosah až 10 metrů 
 
 
Základní parametry nabíjecího pouzdra 
Vstup nabíjení 5V / 1000mA 
Výstup nabíjení 5V / 500mA 
Doba nabíjení přibližně 2,5 hodiny 
Doba pohotovostního režimu  až 4 měsíce 
Kapacita baterie 600 mAh 
Typ baterie Li-ion 
 
Údržba 
Sluchátka nejsou vodotěsná, nesprchujte se s nimi, ani je 
nepoužívejte za deště. Čistěte je výhradně suchým hadříkem. 
Sluchátka nerozebírejte ani nepoškozujte. Nevystavujte sluchátka 
teplotám mimo rozmezí 0-45 stupňů Celsia 
Vyvarujte se pohledu zblízka do LED indikačních diod. 
Nečistěte sluchátka vlhkým hadříkem ani alkolem. 
Zamezte  jakémukoliv kontaktu s tekutinami. 
 
 


