
Haylou GT5 
Užívateľský manuál 

 
 

Obsah balenia 
3ks ušných koncoviek, slúchadlá, nabíjacie puzdro, 
nabíjací kábel 
 
 
Parametre slúchadiel 
Dosah až 10 metrov 
Kapacita batérie 40mAh 
Doba nabíjania približne 2 hodiny 
Doba hovoru až 3,5 hodiny 
Pohotovostný režim až 150 hodín 
Vstupné parametre 5v / 100mA 
Typ batérie Li-ion 
Bluetooth verzie 5.0 
 
 
Parametre nabíjacieho puzdra 
Vstupné parametre 5V / 500mA 
Výstupné parametre 5V / 150mA 
Doba nabíjania približne 3 hodiny 
Pohotovostný režim až 4 mesiace 
Kapacita batérie 800mAh 
Typ batérie Li-ion 
 
 
Nabíjanie 
Pred prvým nabitím zložte kryciu fóliu z kontaktov 
vnútri puzdra. Slúchadlá sa nabíja výhradne vložením 
do puzdra. 
Puzdro samotné sa nabíja priloženým káblom z USB. 
Počas nabíjania LED indikácia bliká. Zhasne v okamihu, 
kedy sú slúchadlá plne nabitá. 
 
 
Zapnutie slúchadiel 
Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z puzdra. 
Ak sú vypnuté mimo puzdro, stačí pridržať tlačidlo na 
slúchadlách počas 1,5s pre zapnutie. 
 
 
Vypnutie slúchadiel 
Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do 
nabíjacieho puzdra, prípadne ich môžete vypnúť 
podržaním tlačidla slúchadiel po dobu 4-5s 
 
 
 
 
 

Stereo režim - spárovanie 
Vyberte obe slúchadlá z puzdra. Pri prvom použití sú 
slúchadlá nastavená rovno do režimu párovania. V 
Bluetooth vyhľadajte Hayle GT5_R a vyberte párovať. 
Akonáhle sú slúchadlá raz spárovaná, pripojí sa 
automaticky ku spárovanom zariadení po vybratí z 
puzdra, bude ak v dosahu. 
 
Mono režim párovania 
Vyberte len jedno slúchadlo z puzdra a v Bluetooth 
vyhľadajte Haylou_GT5 R alebo L a vyberte párovať. 
 
Funkcia ovládania slúchadiel 
Dvojaký stisk na ľavom slúchadle - predchádzajúca 
skladba 
Dvojaký stisk na pravom slúchadle - nasledujúca 
skladba 
Jeden stisk - play / pauza alebo prijatie / odmietnutie 
hovoru 
Podržaní tlačidla - odmietnutie hovoru 
Trojitá stlačenie - aktivácia hlasového asistenta 
 
Údržba 
Slúchadlá nie sú vodotesná. Nesprchujte sa s nimi ani 
ich nepoužívajte v daždi. Čistite je len suchou 
handričkou. 
Nabite slúchadlá, ak ich nepoužívate, aspoň raz za dva 
mesiace. Pre nabíjanie používajte výhradne priložený 
kábel. 
 
Továrenské nastavenia 
Ak slúchadlá nefungujú správne, odporúčame uviesť 
ich najskôr do továrenského nastavenia. 
Plne nabite slúchadlá aj puzdro a slúchadlá vyberte. 
Slúchadlá vypnite tlačidlom, pridržaním na 15s. Potom 
ich vložte späť do puzdra a smažte škárovanie vo 
vašom telefóne. Teraz sú slúchadlá v rovnakom stave, 
v akom boli v čase zakúpenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


