
 

Návod na použitie Xiaomi Haylou GT1 
 

 

Nabíjanie 

Pred prvým použitím je potrebné vložiť slúchadlá do nabíjacej stanice a tú pripojiť do elektrickej siete 
pomocou priloženého usb adaptéra a stanicu ako aj slúchadlá doplna nabiť. Plné nabitie môže trvať 
až 3 hodiny. 

POZOR: slúchadlá môžu mať na nabíjacích kontaktoch ochrannú fóliu ktorú je potrebné pred prvým 
nabitím odlepiť !!! 

 



Zapnutie slúchadiel 

Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice a automaticky tak dôjde k ich zapnutiu. Ak sú slúchadlá mimo 
nabíjacej stanice a sú vypnuté, dotknite sa dotykovej plochy oboch slúchadiel po dobu 1,5 sekundy. 
LED svetielko zasvieti na bielo.  

Vypnutie slúchadiel 

Vložte slúchadlá do nabíjacej stanice a oni sa automaticky vypnú. Alebo sa dotknite dotykovej plochy 
oboch slúchadiel po dobu 4,5 sekundy. LED svetielko zasvieti na červeno. 

Spárovanie slúchadiel 

Vyberte obe slúchadlá z nabíjacej stanice a automaticky sa za 3 sekundy navzájom spárujú. Otvorte 
na svojom mobilnom telefóne rozhranie Bluetooth, vyhľadajte Haylou GT1 a zvoľte sprárovať. 

Pokiaľ sa slúchadlá nepripoja k telefónu, vložte ich naspäť do nabíjacej stanice a opakujte vyššie 
uvedený postup.  

Ak už boli slúchadlá pripojené k nejakému zariadeniu, tak sa automaticky pripoja k posledne 
pripojenému.  

Ak chcete pripojiť len jedno slúchadlo, vyberte z nabíjacej stanice samotné slúchadlo a postupujte 
podľa spomínaného postupu. 

Manuálne sprárovanie 

Ručne zapnite obe slúchadlá podľa návodu zapnutia/vypnutia a keď LED svetielko rýchlo bliká na 
bielo, slúchadlá sa automaticky spárovali. Keď bude potom LED svetielko na pravom slúchadle 
pomaly blikať na bielo, je možné slúchadlá spárovať s Bluetooth v mobilnom telefóne.  

Nosenie slúchadiel 

 

Ovládanie slúchadiel 

Spustenie prehrávania hudby / pozastavenie – jeden dotyk na dotykovej ploche slúchadiel 

Prijatie / ukončenie hovoru – dva dotyky na dotykovej ploche slúchadiel umožnia prijať hovor a ďalšie 
dva dotyky hovor ukončiť  



Prepínanie skladieb – dotknite sa dvakrát dotykovej plochy pravého slúchadla a prepnite na 
nasledujúcu skladbu, dotknite sa dvakrát dotykovej plochy ľavého slúchadla a prepnite na 
predchádzajúcu skladbu 

Dva telefónne hovory súčastne – dvakrát sa dotknite dotykovej plochy slúchadiel a prijmite hovor 
z telefónu 1. Pokiaľ pri telefónnom hovore prichádza ďalši hovor z telefónu 2, jeden krát sa dotknite 
dotykovej plochy a odložíte prvý hovor a zodvihnete druhý. Dvomi dotykmi dotykovej plochy 
slúchadiel dokážete prepínať medzi oboma hovormi.  

Resetovanie slúchadiel 

Pokiaľ slúchadlá nefungujú správne, odporúča sa uviesť ich do továrenského nastavenia:  

1. vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice  

2. vypnite slúchadlá a potom sa dotknite dotykovej plochy oboch slúchadiel na dobu 15 sekúnd (LED 

svetielko dvakrát vydá 3 bliknutia červenej a bielej farby) 

3. vložte slúchadlá naspäť do nabíjacej stanice 

 

Pred ďalším spárovaním vymažte záznam pripojenia v telefóne a slúchadlá nanovo spárujte !!!  
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