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Instrukcja obsługi słuchawek
serii PRO i PRO XL
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Dziękujemy za wybór produktów AxTel

Słuchawki marki AxTel stworzone zostały z myślą              
o użytkownikach i dla użytkowników. Biorąc                  
pod uwagę oczekiwania rynku marka AxTel skupiła się 
na najważniejszych parametrach dzięki którym 
szybko stała się liderem w branży.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją                
przed pierwszym użyciem słuchawek oraz zachowa-
nie jej.

Spis treści
Pomoc techniczna

Co zawiera zestaw?

Kluczowe cechy

Modele słuchawek

Reguacja słuchawek

2

3

3

4 - 5

6

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakiekolwiek swoje pytanie 
lub problem służymy pomocą. 
Odwiedź naszą stronę internetową www.axtelheadsets.com

Pomoc techniczna
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Słuchawki marki AxTel stworzone zostały z myślą              
o użytkownikach i dla użytkowników. Biorąc                  
pod uwagę oczekiwania rynku marka AxTel skupiła się 
na najważniejszych parametrach dzięki którym 
szybko stała się liderem w branży.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją                
przed pierwszym użyciem słuchawek oraz zachowa-
nie jej.

!

Co zawiera zestaw?

1. Słuchawka

2. Skóropodobne nakładki na głośniki

3. Gąbki na głośniki

4. Higieniczne nakładki na głośniki

5. Gąbka na mikrofon

mono / duo

1 szt. / 2 szt.

1 szt. / 2 szt.

1 szt. / 2 szt.

1 szt. / 1 szt.

Kluczowe cechy
• Mikrofon z wysoką redukcją szumów

• Elastyczne ramię mikrofonu zapewnia optymalne                                   
ustawienie

• Poszerzone pasmo przenoszenia dźwięku

• Elegancki design

• Możliwość podłączenia do wszystkich rodzajów 
telefonów stacjonarnych i komputerów

• Rozwiązanie na jedno i oboje uszu

• Powiększony głośnik słuchawki (seria PRO XL)

Ostrzeżenie
Uwaga! Nie korzystaj zbyt długo ze słuchawek na maksymalnym 

poziomie głośności. Nadmierny hałas prowadzi do osłabienia słuchu           

- zawsze korzystaj z regulacji głośności.

Więcej informacji znajdziesz na www.axtelheadsets.com
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Seria AxTel PRO

PRO duo WB NC

PRO mono WB NC
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Seria AxTel PRO XL

PRO XL duo WB NC

PRO XL mono WB NC
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Regulacja słuchawek

Regulacja mikrofonu

Regulacja pałąka

2 cm

Ułożenie na głowie


