
Návod na použitie Xiaomi Haylou GT2 S 

  

  

  

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, podržte multifunkčné tlačítko po dobu 1,5 sekundy. LED svetielko 
zasvieti na bielo po dobu 1 sekundy.   

Vypnutie slúchadiel  

Vložením slúchadiel do nabíjacej stanice sa automaticky vypnú, prípadne podržte multifunkčné 
tlačítko po dobu 4,5 sekundy. LED svetielko zasvieti na červeno po dobu 2 sekúnd.   

Spárovanie slúchadiel  

1. Nabité slúchadlá vyberte z nabíjacej stanice, dôjde k ich zapnutiu. Pri prvom použití sa 
slúchadlá automaticky prepnú do režimu spárovania a zosynchronizujú sa medzi sebou.   

2. Zapnite si na svojom smartfóne alebo inom zariadení bluetooth, vyhľadajte slúchadlá Haylou 
GT2S a zvoľte spárovať.  

Ak spárovanie slúchadiel so smartfónom zlyhá, vložte ich znovu do nabíjacej stanice, následne ich 
vyberte a postup opakujte.   

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

Manuálne sprárovanie slúchadiel  

Vypnite slúchadlá a následne ich znovu zapnite podľa návodu zapnutia/vypnutia. Slúchadlá sa 

navzájom automaticky spárujú za 3 sekundy. Keď LED svetielko na pravom slúchadle pomaly bliká 

bielou farbou, vyhľadajte Haylou GT2S na mobilnom telefóne v rozhraní Bluetooth  a pripojte sa.   

Ovládanie slúchadiel 

  



Nosenie slúchadiel  

Uistite sa, že miktorfón na slúchadlách je nasmerovaný smerom k ústa 

  

Resetovanie slúchadiel  

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

1. vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice,  

2. pridržte multifunkčné tlačitko oboch slúchadiel po dobu 15 sekúnd alebo pokiaľ nezabliká dióda na 
červeno a bielo 3x,  

3. vložte slúchadlá naspäť do nabíjacej stanice.   

Po vybratí slúchadiel z nabíjacej stanice je potrebné ich opäť sprárovať !!!  

 

  

  

  



 


