
Haylou T17 
Užívateľský manuál 

 

Nabíjanie slúchadiel 
Slúchadlá sa nabíja výhradne v nabíjacom puzdre. 
Po vložení do puzdra sa vypnú a začnú automaticky nabíjať. 
Puzdro nabíjajte výhradne priloženým nabíjacím káblom. 
LED indikácia na puzdre pri nabíjaní bude svietiť, je ak puzdro aj 
slúchadlá plne nabité, LED indikácia zhasne. 
Stav nízkej batérie, LED indikácia na puzdre bude blikať červeno. 
 
Parametre 
Bluetooth 5.0 
AptX + AAC 
Štvorcestný mikrofón s podporou potlačenia šumu pri hovore 
Infračervená detekcia nasadených slúchadiel 
Až 30 hodín prehrávania 
bezdrôtové nabíjanie 
Vibračná spätná väzba 
 
 
Zapnutie 
Slúchadlá zapnete vybratím z nabíjacieho puzdra. 
 
 
Vypnutie 
Slúchadlá sa vypnú vložením do puzdra alebo ak nie sú dlhšie ako 
5 minút pripojené žiadne zariadenie. 
 
 
Párovanie 
Po prvom vybratí z puzdra, sú slúchadlá pripravená na spárovanie 
s telefónom. Vyhľadajte v Bluetooth Hayle T17_R / L a zvoľte 
pripojiť. Pri ďalšom vybratí z puzdra sa automaticky spojí bude ak 
spárované zariadenie v dosahu. 
 
 
Stiahnutie Hayle aplikácie 
Naskenujte QR kód na balení alebo nižšie pre stiahnutie aplikácie. 
Pre spojenie so slúchadlami, ich vyberte z puzdra. 
V Hayle aplikácii zvoľte Adding Device a nasledujte pokyny 
aplikácie. 

 
 
 

Továrenské nastavenia 
V prípade, že slúchadlá nefungujú správne, skúste ako prvý uviesť 
ich do továrenského nastavenia. Slúchadlá musí byť plne nabitá, 
než sa pokúsite o obnovu továrenského nastavenia. 
Otvorte kryt nabíjacieho puzdra a stlačte dotknite sa na slúchadle 
4x dotykovej plochy. LED indikácia zabliká červeno a bielo po dobu 
3s, potom zatvorte kryt nabíjacieho puzdra a odstráňte škárovanie 
vo vašom telefóne. 
Teraz sú slúchadlá v rovnakom stave ako boli v čase zakúpenia. 
 
 
 
 
 
 

Obsah balenia 
3ks ušných koncoviek, slúchadlá, nabíjacie puzdro, USB nabíjací 
kábel 
 
Funkcia dotykovej plochy 
Jeden dotyk - play / pauza 
Dvojaký dotyk na ľavom slúchadle - predchádzajúca skladba 
Dvojaký dotyk na pravom slúchadle - nasledujúca skladba 
Dvojaký dotyk na libovlném slúchadle - prijatie / ukončenie hovoru 
Trojaký dotyk na ľubovoľnom slúchadle - aktivácia hlasového 
asistenta 
 
 
Základné parametre slúchadiel 
Bluetooth 5.0 
Doba nabíjania približne 2 hodiny 
Doba hovoru až 5 hodín 
Čas pohotovosti až 140 hodín 
Vstup nabíjanie 5V / 100mA 
Typ batérie Li-ion 
Dosah až 10 metrov 
 
 
Základné parametre nabíjacieho puzdra 
Vstup nabíjanie 5V / 1000mA 
Výstup nabíjanie 5V / 500mA 
Doba nabíjania približne 2,5 hodiny 
Čas pohotovosti až 4 mesiace 
Kapacita batérie 600 mAh 
Typ batérie Li-ion 
 
Údržba 
Slúchadlá nie sú vodotesná, nesprchujte sa s nimi, ani ich 
nepoužívajte za dažďa. Čistite je výhradne suchou handričkou. 
Slúchadlá nerozoberajte ani nepoškodzujte. Nevystavujte 
slúchadlá teplotám mimo rozsahu 0-45 stupňov Celzia 
Vyvarujte sa pohľade zblízka do LED indikačných diód. 
Nečistite slúchadlá vlhkou handričkou ani alkolem. 
Zabráňte akémukoľvek kontaktu s tekutinami. 
 


