
BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA 
Air Bass Pro 18

Návod
k použití



Mikrofon

Popis výrobku

Tlačítko MFB

Tlačítko MFB

MFB (Multifunkční tlačítko)

Kontrolka

Kontaktní bod 
nabíjení

Úroveň nabití 
levého 
sluchátka

Úroveň nabití 
pravého 
sluchátka

Úroveň 
nabití 
v boxu



Mikrofon

Blikají červená a 
modrá kontrolka

Červená a modrá kontrolka 
bliká pouze na jedné straně

Vyjměte sluchátka z boxu a přejděte do režimu párování, přičemž střídavě 
bliká červená a modrá kontrolka.

Otevřete Nastavení mobilního telefonu/tabletu – Bluetooth – Hledat – 
YYK-ANC Pro – Párování/Připojení – Přehrát hudbu.

Režim
párování

Vypnout

Režim párování Párování bylo úspěšné

Párování Bluetooth

Tlačítko MFB

Kontrolka

Kontaktní bod 
nabíjení

Úroveň nabití 
levého 
sluchátka

Úroveň nabití 
pravého 
sluchátka



MFB Tlačítko

Poslední píseň
Dlouze stiskněte pravé tlačítko 
MFB po dobu 1s.
Hlasitost +
Tři kliknutí na tlačítko MFB 
napravo zvýší hlasitost

Další píseň
Dlouze stiskněte levé tlačítko 
MFB po dobu 1s.
Hlasitost –
Tři kliknutí na levé tlačítko MFB 
sníží hlasitost

Přehrávání/pozastavení hudby
Poklepejte na tlačítko MFB na 
obou stranách

Volání
Poklepejte na tlačítko MFB na 
obou stranách

Zavěsit
Po dokončení telefonního 
hovoru poklepejte na kterékoliv 
tlačítko MFB

Odmítnutí hovoru
Dlouze stiskněte kterékoliv 
tlačítko MFB po dobu 1s

Aktivovat/deaktivovat Siri
V pohotovostním režimu 
aktivujte hlasového asistenta 
Siri trojitým klepnutím na kte-
rékoliv tlačítko MFB. Dvojitým 
klepnutím na obě sluchátka 
deaktivujete Siri



Vypínač ON/OFF
1. Při prvním použití vyjměte sluchátka z boxu a odlepte ochrannou fólii. 
Po vložení do boxu se sluchátka vypnou a automaticky se zahájí nabíjení. 
Po vyjmutí z boxuu se sluchátka automaticky zapnou.
2. Po používání vložte sluchátka do boxu, tam se automaticky vypnou.

Jak spárovat
1. Vyjměte sluchátka z boxu, začnou automaticky fungovat.
2. Červená a modrá kontrolka bude střídavě blikat (vstup do režimu 
párování).
3. Otevřete Nastavení mobilního telefonu/tabletu – Bluetooth – Hledat – 
YYK-ANC Pro – Spárovat/Připojit – Přehrát hudbu.

Spárujte s počítačem/notebookem
Zapněte Nastavení počítače – Zařízení – Bluetooth a další zařízení – 
Zahájit Bluetooth – Přidat Bluetooth nebo jiná zařízení – Hledat Bluetooth 
– YYK-ANC Pro – Spárovat/Připojit – Přehrát hudbu.
Poznámky: Pokud počítač není vybaven funkcí Bluetooth, vložte adaptér 
Bluetooth pro normální fungování.

Spárujte s ECHO DO
Aktivujte aplikaci Alexa – Nastavení – Přidat nová zařízení – Bluetooth – 
Párování nových zařízení – Vyhledat zařízení – YYK-ANC Pro – Spárovat/
Připojit – Přehrát hudbu.

Jak resetovat?
Vložte sluchátka do boxu, sluchátka se vypnou a automaticky zahájí 
nabíjení. Vyjměte sluchátka z boxu, sluchátka se automaticky zapnou a 
resetují.

Jak nabíjet sluchátka?
1. Vložte sluchátka do boxu, sluchátka se vypnou a automaticky zahájí 
nabíjení. Během nabíjení se rozsvítí kontrolky na LED displeji boxu.
2. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, červená kontrolka na sluchátkách 
zhasne.

Jak nabít box
1. K dobíjení boxu použijte adaptér pro mobilní telefon. Můžete nabíjet 
pomocí kabelu Typu USB-C připojeného k počítači nebo jiné nabíječky s 
rozhraním Typu USBw-C.
2. Digitální displej boxu bude indikovat proces nabíjení a 100% nabití 
baterie znamená úplné nabití.



Verze V5.1

Podpora Bluetooth A2DP.AVRCP.HFP.HSP.
EDR

Dosah komunikace max. 10m

Frekvenční pásmo 2.402GHz – 2.480GHz

Elektrická impedance 32Ω±10%

Pohotovostní doba Až 120h

Doba hovoru Až 4h

Doba přehrávání hudby Až 4h

Kapacita baterie sluchátek 45mAh

Kapacita baterie boxu 400mAh

Doba nabíjení boxu 1h

Stupeň vodotěsnosti IPX5

Specifikace výrobku

Vodotěsná specifikace
Vodotěsné při každodenních činnostech (včetně pocení, deště, mytí 
obličeje a sprchování, kromě plavání ve vodě atd.)
*Pamatujte, že signál Bluetooth mobilních telefonů nelze přenášet 
ve vodě. 

Nad vodou Ve vodě



Dosah přenosu mobilních telefonů
Přenosová vzdálenost mobilního telefonu je uvedena v tabulce specifi-
kace výrobku a níže.

Upozornění
1. Vyvarujte se demontáže/opětovné montáže produktu v případě poru-
chy nebo požáru.
2. Chraňte produkt před korozivními kapalinami, aby nedošlo k poškození 
produktu.
3. Vyvarujte se vystavení extrémním teplotám pod 10°C nebo nad 60°C.
4. Uchovávejte prosím mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků.
5. Dbejte na zamezení kontaktu s ostrými předměty, abyste zabránili 
poškrábání.
6. V případě nepoužívání déle než měsíc, pravidelně nabíjejte.
7. Protože signál Bluetooth nelze přenášet ve vodě, není produkt vhodný 
pro plavání a potápění.

Proč nemohu detekovat Bluetooth? Proč selhalo párová-
ní Bluetooth?
1. Dosah Bluetooth je 10 metrů; dbejte na to, aby nebyly v tomto dosahu 
žádné překážky, a umístěte mobilní telefon do blízkosti sluchátek.
2. Pokud jsou sluchátka připojena k jinému mobilnímu telefonu nebo za-
řízení, nejprve je odpojte.
3. Restartujte prosím zařízení Bluetooth a resetujte sluchátka.

Proč sluchátka nevydávají žádný zvuk? Nebo proč se pře-
hrávání hudby zastaví?
- Zkontrolujte síťové připojení mobilního telefonu, sledujte rychlost inter-
netu a zkontrolujte, zda se hudba stále nenačítá.
- Zkontrolujte, zda není mobilní telefon připojen ke dvěma zvukovým za-
řízením současně. Dvojitým klepnutím na levé a pravé tlačítko MFB se 
odpojíte.
- Dosah Bluetooth je 10 metrů; dbejte na to, aby nebyly v tomto dosahu 
žádné překážky, a umístěte mobilní telefon do blízkosti sluchátek.



- Prostředí se silným rušením a magnetické pole ovlivní přenos signálu 
Bluetooth.
- Otevřete rozhraní Bluetooth mobilního telefonu, klikněte na párování, od-
straňte záznam o párování a vyhledejte Bluetooth, abyste se znovu připojili.
- Můžete restartovat mobilní telefon nebo resetovat sluchátka.

Co mám dělat, pokud nevychází z levého nebo pravého slu-
chátka žádný zvuk?
Resetujte sluchátka, restartujte mobilní telefon, odstraňte záznam párování 
mobilního telefonu; poté vyhledejte a znovu spárujte. Pokud to nepomohlo, 
postupujte takto:
1. Vložte obě sluchátka do boxu pro dobití; kontrolujte stav dobíjení a pět-
krát klepněte na tlačítka MFB na obou stranách. Když červená a modrá 
kontrolka blikají, záznam párování bude úspěšně vymazán.
 

Přidržte

Přidržením v nabíjecím bodě udržíte stav nabíjení.

Klepňete
pětkrát



Přidržte

Odpojte Párování úspěšné

1. Vyjměte sluchátka z boxu a za 3-5s se sluchátka automaticky spárují. 
Můžete je také spárovat v ručním režimu: pro zahájení vyjměte sluchátka 
z boxu; když červená a modrá kontrolka blikají, klepněte třikrát na tlačít-
ko MFB na obou stranách; za 3-5s se sluchátka automaticky spárují. Když 
červená a modrá kontrolka bliká na jedné straně, znamená to úspěšné 
spárování obou sluchátek.
2. Když červená a modrá kontrolka na jednom sluchátku bliká, indikuje to 
stav spárování a požadavek na shodu s mobilním telefonem.
3. Vymažte záznam o spárování mobilního telefonu, vyhledejte a znovu 
připojte.

Proč se sluchátka automaticky vypínají?
Zajistěte dostatečnou úroveň nabití baterie. Sluchátka navíc automaticky 
odpojí Bluetooth po 10 minutách. Vložte sluchátka zpět do boxu a po opě-
tovném vybrání se restartují.

Proč nemohu dobíjet box?
1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel nebo nabíječka v dobrém stavu a 
správně připojená.
2. Chcete-li zajistit správné připojení, zatlačením levého a pravého sluchát-
ka plně připojte nabíjecí body k boxu.
3. Nabíjecí body sluchátek mohou být znečištěné prachem nebo potem. 
Když je vkládáte do boxu, očistěte je alkoholem nebo hadříkem.
4. Před vložením do boxu si otřete pot na sluchátkách, rozsvítí se kon-
trolky.
5. Jakmile se zobrazí výzva “Battery Low”, sluchátka nabijte. Jakmile kapaci-
ta zobrazená LED diodami na zásobníku dosáhne “10”, dobijte ho. Věnujte 
pozornost tomu, abyste nevyčerpali baterii sluchátek a boxu, protože by 
mohlo dojit ke zkrácení životnosti vestavěné lithiové baterie.



Bezpečnostní opatření
Chcete-li zaručit životnost sluchátek, postupujte podle následujících pokynů:
1. Chraňte prosím před vysokou teplotou, trvale vysokou vlhkostí a korozivním 
prostředím.
2. Vyvarujte se nárazů, pádů, ohýbání, namáčení atd.
3. Nerozebírejte sluchátka ani box.
4. Nepřebíjejte prosím příliš dlouho, zkrátí to životnost.
5. V případě poškození, či špatné funkčnosti přestaňte výrobek používat.
6. Používejte pouze certifikovaný adaptér DC 5V-1A. Opakované nabíjení a 
vybíjení zhorší výkon baterie v průběhu času, což je u všech dobíjecích elek-
tronických výrobků běžné.

Obsah balení
1. Sluchátka 
2. Nabíjecí box 
3. Nabíjecí kabel Typu USB-C 
4. Silikonové koncovky do uší 
5. Uživatelská příručka 

Poznámky
V případě problémů, které zde nejsou specifikovány kontaktujte servisní od-
dělení.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních nega-
tivních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty. 
Servis: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní 
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje: - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku 
jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-
ným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 
nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.U reklamovaných výrobků, 
které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za 
možné tiskové chyby.  
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


