
BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI
AIR BASS PRO 18

Ciesz się czystym dźwiękiem  wysokiej jakości – bez zakłóceń, gdziekolwiek chcesz!

Bezprzewodowe słuchawki Air  Bass Pro 18  pozwolą  Ci  na słuchanie muzyki  i
odbieranie  połączeń  w  każdej  sytuacji.  Nie  musisz  nawet  wyjmować  telefonu  z
kieszeni!  Dzięki  funkcji  sterowania  dotykowego wygodnie  zmniejszysz  lub
zwiększysz  głośność,  przejdziesz do kolejnego utworu  lub odbierzesz połączenie.
Słuchawki pozwalają też na obsługę  Google Assistant, Siri czy Alexy. Parowanie z
urządzeniami za pomocą systemu Bluetooth 5.0 sprawia, że połączenie jest stabilne
i nie rwie się.

Słuchawki douszne są bardzo lekkie i wygodne. Ergonomiczny kształt sprawia, że
pewnie trzymają się w uszach, nie gniotą i nie wypadają nawet podczas uprawiania
sportu. Są  wodoodporne. Nie można zanurzać ich pod wodą, ale pot, deszcz czy
nawet prysznic nie są im straszne.

Słuchawki Air Bass Pro 18 sprawdzają się świetnie nawet na dłuższych wypadach.
Dzięki  etui  z  funkcją  ładowania nie  jesteś  zależny  od  źródła  prądu  -  gdy  nie
korzystasz z słuchawek, włóż je do pudełka, a naładują się same. Czas pracy na
jednym ładowaniu to aż 4 godziny.

Słuchawki są dostępne w jednym z dwóch kolorów:  białym lub  czarnym. Wybierz
ten, który najbadziej pasuje do Ciebie i Twojego stylu.

Zestaw zawiera:  słuchawki,  etui  z  funkcją ładowania,  kabel  USB-C, 4 zapasowe
silikonowe wkładki douszne, instrukcję obsługi w języku polskim

ZALETY:

- intuicyjna obsługa
- nowoczesny design
- wysoka jakość i duży komfort użytkowania
- etui ładujące z czytelnym wyświetlaczem LCD
- sterowanie dotykowe jednym dotknięciem
- wbudowany mikrofon
- wskaźnik naładowania stacji ładującej (etui) oraz słuchawek 
- szybkie ładowanie za pomocą kabla USB-C

DANE TECHNICZNE:

– wymiary etui ładującego: 7 x 3,8 x 3,3 cm
– parowanie z urządzeniami przez system Bluetooth 5.0



– zasięg: do 10 m
– czas pracy baterii w trybie czuwania: ok.120 h
– czas pracy baterii w trybie odtwarzania: ok. 4 h
– zasilanie etui ładującego: 400 mAh
– zasilanie słuchawek: akumulator 45 mAh
– czas ładowania: ok. 1 h
– stopień wodoodporności: IPX5

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Dlaczego  nie  mogę  wykryć  urządzenia  Bluetooth?  Dlaczego  parowanie  Bluetooth  zostało
zerwane?
Zasięg transmisji Bluetooth to 10 metrów; należy zadbać o to, żeby w tym obszarze nie znajdowały się
żadne przeszkody, a urządzenie mobilne było jak najbliżej słuchawek.
Jeśli słuchawki są połączone z innym smartfonem lub urządzeniem, należy najpierw je odłączyć.
Należy zrestartować urządzenie Bluetooth, a następnie słuchawki.

Dlaczego w słuchawkach nic nie słychać? Lub dlaczego odtwarzanie muzyki jest przerywane?
Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci (aktywna transmisja danych), upewnij się, że muzyka
jest na bieżąco pobierana z Internetu.
Sprawdź,  czy  smartfon  nie  jest  jednocześnie  połączony  z  dwoma  różnymi  urządzeniami  do
odtwarzania  dźwięku.  Dwukrotnym  naciśnięciem  na  Przycisk  MFP  na  lewej  i  prawej  słuchawce
odłączamy się  od  urządzenia.-  Środowisko  z  silnymi  zakłóceniami  lub  polem magnetycznym ma
wpływ na tłumienie sygnału Bluetooth.
Otwórz interfejs Bluetooth smartfona, wejdź w menu Uwierzytelnione urządzenia, usuń wpis dotyczący
słuchawek i uruchom wyszukiwanie, aby ponownie się połączyć.
Można zrestartować smartfon i/lub słuchawki.

Co mam zrobić, jeżeli w lewej lub w prawej słuchawce nic nie słychać?
Zrestartuj  słuchawki,  smartfon,  usuń  wpis  dotyczący  parowania,  a  następnie  uruchom  ponowne
wyszukiwanie i sparuj urządzenia.  


