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Mikrofon

Opis produktu

Przycisk MFB

Przycisk MFB

MB (przycisk wielofunkcyjny)

Lampka  
kontrolna

Złącze  
ładowania

Poziom  
naładowania  
słuchawki  
lewej

Poziom  
naładowania  
słuchawki  
prawej

Poziom  
naładowania  
akumulatora



Mikrofon

Migają na przemian 
czerwona i niebieska lampka 

kontrolna

Czerwona i niebieska lampka 
kontrolna miga tylko na jednej 

słuchawce

Po wyjęciu słuchawek z pudełka uruchamia się tryb parowania,  
co sygnalizowane jest przemiennym miganiem czerwonej  

i niebieskiej lampki kontrolnej. 

W smarfonie/tablecie należy przejść do menu Ustawienia  
– Bluetooth – Wyszukaj - YYK-ANC Pro – Parowanie/Łączenie  

– Odtwórz utwór.

Tryb  
parowania

Wyłączanie

Tryb parowania
Parowanie przebiegło 

prawidłowo

Parowanie Bluetooth

Przycisk MFB

Lampka  
kontrolna

Złącze  
ładowania

Poziom  
naładowania  
słuchawki  
lewej

Poziom  
naładowania  
słuchawki  
prawej



Przycisk MFB

Poprzedni utwór
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek.  
przycisk MFB na prawej słuchawce.
Głośność +
Klękając trzykrotnie przyciskiem 
MB na prawej słuchawce 
zwiększamy głośność

Kolejny utwór
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. 
przycisk MFB na lewej słuchawce.
Głośność -
Klękając trzykrotnie przyciskiem 
MB na lewej słuchawce  
zmniejszamy głośność

Odtwarzanie/zatrzymywanie
Naciskamy przycisk MB  
na dowolnej słuchawce.

Połączenie z ostatnio  
wybranym numerem
Naciskamy przycisk MB na 
dowolnej słuchawce.

Rozłączanie połączenia
Jeśli mamy zamiar zakończyć 
połączenie, naciskamy przycisk 
MB na dowolnej słuchawce.

Odrzucenie połączenia
Naciskamy i przytrzymujemy 
przez 1 sek. przycisk MFB na 
dowolnej słuchawce.

Aktywacja/dezaktywacja Siri
W trybie czuwania, głosowego 
asystenta Siri aktywujemy 
naciskając trzykrotnie przycisk 
MFB na dowolnej słuchawce. 
Dwukrotne naciśnięcie przycisku 
MFB na dowolnej słuchawce 
dezaktywuje Siri.



Wyłącznik ON/OFF
1. Przed pierwszym użyciem wyjmij słuchawki z pudełka i odklej z nich 
folię ochronną. Po włożeniu do pudełka słuchawki wyłączą się automa-
tycznie i rozpocznie się ładowanie. Słuchawki załączają się automatycznie 
po wyjęciu z pudełka.
2. Po zakończeniu używania włóż słuchawki do pudełka, gdzie się auto-
matycznie wyłączą.

Parowanie
1. Wyjmij słuchawki z pudełka, automatycznie się załączą.
2. Czerwona i niebieska lampka kontrolna będą migać na przemian 
(wejście w tryb parowania)
3. W smarfonie/tablecie należy wybierz menu Ustawienia – Bluetooth – 
Wyszukaj - YYK-ANC Pro – Parowanie/Łączenie – Odtwórz utwór.

Parowanie z komputerem/notebookiem
Przejdź do menu komputera Ustawienia – Urządzenia – Bluetooth i inne 
urządzenia – Aktywacja Bluetooth – Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie – 
Wyszukaj Bluetooth - YYK-ANC Pro – Parowanie/Łączenie – Odtwórz utwór.
Wskazówka: Jeśli komputer nie posiada funkcji Bluetooth, użyj adaptera 
Bluetooth, aby połączyć z nim słuchawki.

Parowanie z ECHO DO
Uruchom aplikację Alexa, wybierz menu Ustawienia – Dodaj nowe urząd-
zenie – Bluetooth – Parowanie nowych urządzeń – Wyszukaj urządzenie 
- YYK-ANC Pro Parowanie/Łączenie – Odtwórz utwór.

Reset
Włóż słuchawki do pudełka a wyłączą się i automatycznie rozpocznie 
się ładowanie. Wyjmij słuchawki z pudełka, załączą się automatycznie i 
zresetują.

Ładowanie słuchawek
1. Włóż słuchawki do pudełka a wyłączą się i automatycznie rozpocznie 
się ładowania. Podczas ładowania zapalają się lampki LED na wyświetlaczu 
pudełka.
2. Po naładowaniu się słuchawek gaśnie czerwona lampka kontrolna.

Ładowanie akumulatora w pudełku.
1. Do naładowania akumulatora w pudełku słuchawek można użyć 
ładowarki od smartfona. Można również skorzystać z kabla Typu USB-C 
podłączonego do komputera lub innej ładowarki z wtyczką USB-C.
2. Cyfrowy wyświetlacz wbudowany w pudełko będzie informował o 
przebiegu ładowania, pojawienie się wartości 100% pełne naładowanie 
akumulatora.



Wersja V5.1

Wsparcie Bluetooth A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR

Zasięg max. 10 m

Pasmo częstotliwości 2.402 GHz - 2.480 GHz

Impedancja 32 Ω ± 10%

Czas gotowości do pracy 120 h

Czas połączeń 4 h

Czas odtwarzania muzyki 4 h

Pojemność akumulatora 
słuchawek

45 mAh

Pojemność akumulatora w 
pudełku

400 mAh

Czas ładowania akumulatora w pudełku 1 h

Stopień wodoodporności IPX5

Specyfikacja produktu

Specyfikacja dotycząca wodoodporności
Wodoodporne w każdych warunkach (w tym pocenie się, deszcz, 
mycie twarzy i branie prysznica, z wyjątkiem pływania pod wodą itd.).
- Należy pamiętać o tym, że sygnał Bluetooth odbija się od wody.

Nad wodą Pod wodą



Zasięg transmisji urządzeń mobilnych
Zasięg transmisji urządzeń mobilnych podano w tabeli specyfikacji 

produktu oraz poniżej.

Ostrzeżenia
1. Nie wolno samemu naprawiać urządzenia.
2. Należy chronić produkt przed substancjami żrącymi, aby nie doszło do 
jego uszkodzenia.
3. Nie wolno poddawać słuchawek działaniu ekstremalnych temperatur, 
poniżej 10°C lub powyżej 60°C.
4. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt 
domowych.
5. Nie wolno dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby go 
nie zarysować.
6. Nie wolno korzystać z produktu podczas burzy oraz na deszczu, aby nie 
doszło do uszkodzenia lub porażenia prądem elektrycznym.
7. Jeżeli słuchawki nie będą używane ponad miesiąc, należy je regularnie 
doładowywać.
8. Ponieważ sygnał Bluetooth odbija się od wody, nie zaleca się używania 
słuchawek w trakcie pływania bądź nurkowania.
Dlaczego nie mogę wykryć urządzenia Bluetooth? 
Dlaczego parowanie Bluetooth zostało zerwane?
1. 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.
2. Jeśli słuchawki są połączone z innym smartfonem lub urządzeniem, 
należy najpierw je odłączyć.
3. 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.

Zasięg ≤10m, transmisja 
bez zakłóceń

Zasięg ≥10m, przerwy w 
transmisji. 



- 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. Jeśli nie pomogło, po-
stępuj w następujący sposób:
1. Włóż słuchawki do pudełka, aby rozpoczęło się ładowanie, sprawdź stan 
ładowania i pięciokrotnie naciśnij przyciski MFB na jednej ze słuchawek. 
Gdy lampki kontrolne czerwona i niebieska zamigają, zapisane parowanie 
zostanie usunięte.

 

Przytrzymaj

Przytrzymując naciśnięte w trakcie ładowania 
otrzymasz informacje o stanie naładowania.

Naciśnij  
pięciokrotnie



Przytrzymaj

Wyjmij Parowanie powiodło się
1. Wyjmij słuchawki z pudełka a za 3-5 s połączą się automatycznie z 
urządzeniem. Można je również sparować w trybie ręcznym: na początek 
wyjmij słuchawki z pudełka; gdy czerwona i niebieska lampka zamigają, 
naciśnij trzykrotnie przycisk MFB na jednej ze słuchawek; po 3-5 s 
słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem. Gdy czerwona 
i niebieska lampka kontrolna migają na przemian tylko na jednej ze 
słuchawek, oznacza to, że parowanie powiodło się.
2. Gdy czerwona i niebieska lampka kontrolna migają razem na jednej 
słuchawce migają, oznacza to stan parowania i żądanie dopasowania ze 
smartfonem.
3. Usuń zapis o uwierzytelnieniu ze smartfona i ponownie wyszukaj a 
następnie podłącz słuchawki.

Dlaczego słuchawki wyłączają się automatycznie?
Należy zadbać o odpowiedni poziom naładowania akumulatorów. Dodat-
kowo nieużywane słuchawki automatycznie wyłączają Bluetooth po 10 
minutach. W takim przypadku włóż słuchawki do pudełka a po ponownym 
ich wyjęciu dojdzie do przywrócenia połączenia.

Dlaczego nie mogę naładować akumulatora w pudełku?
1. Sprawdź, czy kabel USB lub ładowarka są w dobrym stanie i prawidłowo 
podłączone.
2. Aby zapewnić prawidłowe ładowanie, wkładając słuchawki do pudełka 
dobrze je dociśnij, aby złącze zestawiło się prawidłowo.
3. Styki ładowania słuchawek mogą być zakurzone lub zanieczyszczone 
potem. Przed włożeniem słuchawek do pudełka można styki przemyć alko-
holem lub przetrzeć szmatką.
4. Przed włożeniem słuchawek do pudełka zetrzyj z nich pot.
5. Gdy pojawi się komunikat „Bartery Low”, należy naładować słuchawki. 
Gdy pojemność wskazywana przez diody LED na pudełku osiągnie „10”, 
należy naładować akumulator. 
Nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania się akumulatorów w 
słuchawkach i pudełku, ponieważ może to doprowadzić do skrócenia ich 
żywotności (baterie litowe).



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić optymalną żywotność słuchawek należy przestrzegać na-
stępujących zasad:
1. Należy chronić słuchawki przed wysoką temperaturą, stałą wysoką wilgot-
nością i korozyjnym otoczeniem.
2. Należy unikać uderzeń, upadku, wyginania, zamaczania itp.
3. Nie wolno rozbierać słuchawek ani pudełka.
4. Nie wolno przeładowywać akumulatorów, ponieważ skraca to ich żywot-
ność.
5. Nie wolno używać produktu po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia.
6. Należy używać certyfikowanej ładowarki DC 5 V - 1 A. Wielokrotne ła-
dowanie i rozładowywanie obniża z czasem wydajność akumulatora, co jest 
powszechne we wszystkich produktach elektronicznych zasilanych z akumu-
latorów.

Zawartość opakowania 
1.Słuchawki 
2.Pudełko z funkcją ładowania  
3.Kabel ładowarki typu USB-C 
4.Korki 
5.Instrukcja obsługi
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja 
odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu 
zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. 
Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub 
nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. 
czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki 
atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 
nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku 
nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji 
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. 
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


