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Ekskluzywne silikonowe
wkładki douszne dla ZE8000 Ładownie słuchawek:

Włożenie słuchawek do wystarczająco naładowaniego etui ładującego spowoduje, że słuchawki 
automatycznie się wyłączą i rozpocznie się ładowanie a dioda LED na słuchawkach zaświeci się 
na czerwono. Po zamknięciu etui ładującego, dioda na etui zaświeci się na inny kolor przez 3 
sekundy w zależności od poziomu naładowania baterii jak pokazano poniżej.

Panel
dotykowy

Przycisk do 
parowania

Mikrofon 
kierunkowy

Dioda LEDDioda LED
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OFF

ON

Migający

OFF

Dioda LED etui ładującegoPoziom naładowania etui ładującego

0～ 25％

26～ 50％

51～ 75％

76～ 99％

100％

0～ 25％

26～ 50％

51～ 75％

76～ 100％

Filtry na
wymianę

Przyrząd
akustyczny

Zawartośc opakowania

Słuchawki Etui ładujące Instrukcja obsługi

Kabel ładujący
USB typuC

Port USB

Nazwy części

Zasilanie/Ładowanie

Ładowanie etui:
Podłącz dedykowany kabel ładujący USB (C) do portu USB w etui ładującymi, podłącz złącze USB 
(A) do urządzenia elektrycznego lub adaptera o tym samym kształcie złącza, a wewnętrzna bateria w 
etui ładującym zacznie się ładować. Podczas ładowania kontrolka LED etui ładującego zaświeci się 
na inny kolor w zależności od poziomu naładowania baterii jak pokazano poniżej.

Dioda LED etui ładującegoPoziom naładowania etui ładującego
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Wyłączanie słuchawekWłączanie słuchawek

Po otwarciu etui ładującego poprzez przesunięcie wieczka, dioda LED słuchawek zaświeci się na 
niebiesko przez 1 sekundę i słuchawki zostaną auytomatycznie włączone.W międzyczasie dioda 
LED etui ładującego zaświeci się na inny kolor przez 3 sekundy w zależności od poziomu 
naładownia baterii etui ładującego jak pokazano poniżej. 
* Jeśli dioda LED etui ładującego nie świeci się po otworzeniu etui oznacza to, że baterie mogą 
  być całkowicie wyładowane. W takim wypadku słuchawki nie włączą się po otwarciu etui. Aby je
  włączyć należy wyjąć je ze środka i naładować etui poprzez podłączenie kabla USB. 

* Gdy słuchawki są parowane z urządzeniem z zainstalowaną dedykowaną aplikacją “final 
  CONNECT” , poziom baterii może być sprawdzony za jej pomocą. Proszę odnieść się do str.9 po 
  szczegóły dotyczące “final CONNECT” .

Słuchawki wyłaczają się automatycznie po odłożeniu ich do wystarczająco naładowanego etui 
ładującego– w tym samym momencie rozpoczyna się ładowanie a dioda LED na słuchawkach 
zaświeci się na czerwono. Po zamyknięciu etui ładującego dioda LED znajdująca się na etui 
zaświeci się przez 3 sekundy w innym kolorze, w zależności od poziomu naładowania baterii jak 
pokazano poniżej.
 * Jeśli dioda LED nie zaświeci się po zamknięciu wieczka, baterie etui ładującego mogą być 
   całkowicie rozładowane. W takim przypadku słuchawki nie wyłączą się automatycznie. Aby je 
   wyłączyć najpierw należy je wyjąć, potem naładować etui poprzez podłaczenie kabelka i
   dopiero wtedy włożyć z powrotem słuchawki do etui ładującego. 

ON

OFF0～ 25％

26～ 50％

51～ 75％

76～ 100％

Dioda LED etui ładującegoPoziom naładowania etui ładującego

ON

OFF0～ 25％

26～ 50％

51～ 75％

76～ 100％

Dioda LED etui ładującegoPoziom naładowania etui ładującego
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Muzyka

Przychodzące 
połączenia

Siri / 
Asystant Google 

Odtwarzanie / Pauza

Zwiększanie głośności

Zmniejszanie głośności

Następny utwór

Początek bierzącego utworu/ 
poprzedniego utworu *1

Włączanie funkcji Redukcji hałasu /
 funkcji Dźwięków otoczenia

Podwójne dotknięcie

Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy, 
puść aż usłyszysz sygnał

Dotknij 5 razy

Potrójne dotknięcie

Potrójne dotknięcie

Jedno dotknięcie

Jedno dotknięcie

Jedno dotknięcie

Podwójne dotknięcie

Podwójne dotknięcie

Dotknij i przytrzymaj 
przez 2 sekundyTryb Wyciszania wiatru

Tryb Nasłuchiwania głosu

Odbieranie połączeń/
Zakończenie połączenia

Odmowa połączenia

Włączanie funkcji Redukcji hałasu /
 funkcji Dźwięków otoczenia

Tryb Wyciszania wiatru

Zapoczątkowanie*2

ZE8000

Przeprowadzenie pierwszego parowania: 
1. Gdy otwieramy etui poprzez przesunięcie wieczka słuchawki automatycznie się włączają
    a dioda LED świeci się na niebiesko przez 1 sekundę. Wówczas, automatycznie słuchawki  
    wchodzą w tryb parowania a dioda LED zaczyna migać na czerwono i niebiesko. 
2. Należy włączyć połączenie Bluetooth na smartfonie lub innym urządzeniu i wybrać [ZE8000],
　 które ukaże się na liście urządzeń do parowania. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat    
    [ZE8000 Połączone*1] to słuchawki zostały sparowane. 

Anulowanie bieżącego sparowania i przeprowadzenie nowego parowania z innym urządzeniem: 
1. Otwieramy etui ładujące poprzez przesunięcie wieczka. Jeśli słuchawki są włożone do 
    odpowiednio naładowanego etui, należy nacisnąć przycisk parowania na etui dwukrotnie 
    a wówczas słuchawki przejdą w tryb parowania i dioda LED na słuchawkach zamiga na 
    niebiesko i czerwono.
2. Włącz połączenie Bluetooth na smartfonie lub innym urządzeniu i wybierz [ZE8000] z listy urządzeń 
    do sparowania. Kiedy pojawi się komunikat [ZE8000 Połączone*1] parowanie się powiodło.

 *1: Wyświetlana informacja może być różna w zależności od urządzenia.

Setting

Device

Parowanie

Aby sparować słuchawki po raz pierwszy ze smartfonem lub innym urządzniem, konieczne jest 
przeprowadzenie pierwszego parowania.W przypadku urządzeń, które zostały sparowane 
połączenie zostanie nawiązane automatycznie przy następnym włączeniu zasilania, jeśli znajdą 
się one w bliskiej odległości. 

Obsługa dotykowego panelu sterowania

Obsługa 
dotykowego 
panelu

*1: Jeśli dotkniesz panelu sterowania zaraz na początku utworu, 
      powrócisz do poprzedniego utworu. Jeśli dotkniesz panelu 
      w połowie utworu, powrócisz do początku aktualnego
      utworu. Aby powrócić do poprzedniego utworu jak jesteś w   
      połowie bierzącego utworu, należy dotknąć panel
      sterowania dwukrotnie. 
*2: W zależności od podłączonego urządzenia ta funkcja
      może nie być dostępna. 

Dotknij i przytrzymaj 
przez 2 sekundy

Dotknij i przytrzymaj 
przez 2 sekundy



8 9

Poprzez interakcje z panelem kontrolnym (str.7) lub poprzez użycie aplikacji “final CONNECT”, 
użytkowanik może łatwo przełączać pomiędzy 4 trybami, w celu uzyskania najlepszych doznań 
odsłuchowych.
・Tryb Redukcji hałasów zewnętrznych – zapewnia ciche bezstresowe środowisko w celu 
   uzyskania najlepszych wrażeń podczas słuchania muzyki, niwelując hałas otoczenia.
・Tryb Wyciszania wiatru- redukuje szum wiatru z otoczenia wychwytywany przez  mikrofon słuchawek.
・Tryb Dźwięków otoczenia - umożliwia użytkownikom jednoczesne płynne słuchanie zarówno 
   muzyki jak i dźwięków otoczenia.
・Tryb Nasłuchiwania głosu- pozwala użytkownikom skupić się na dźwiękach otoczenia
   lub rozmowie, minimalizując głośność muzyki.

O funkcji Redukcji hałasu/ tryb Dźwięków otoczenia

Czym jest aplikacja “final CONNECT”?

“ final CONNECT” to dedykowana aplikacja mobilna przeznaczona dla ZE8000. 
Pobierz ją na smartfon sparowany z ZE8000 aby skorzystać z następujących funkcji.
・Przełączanie między trybem Redukcji hałasu zewnętrznego / trybem Wyciszania 
   wiatru / trybem Dźwięków z otoczenia / trybem Nasłuchiwania głosu.
・Korektor PRO, którego konstrukcja  inspirowana jest profesjonalnym sprzętem 
   nagrywającym, pozwala użytkownikowi na regulację jakości dźwięku w sposób 
  profesjonalny. 

Pobierz

・Volume Step Optimizer aktualizuje standardową regulację głośności smartfona, umożliwiając 
  słuchanie muzyki z precyzyjną głośnością, zgodnie ze środowiskiem odsłuchowym i 
   preferencjami użytkownika.
・Dźwięk 8K＋ podnosi algorytm cyfrowego przetwarzania sygnału do wyższego poziomu 
   i wykorzystuje moc obliczeniową ZE8000 na maksymalnym poziomie, pozwalając cieszyć się
   najwyższą jakością dźwięku “8K SOUND”.
・ Aktualizacje oprogramowania układowego. 
・ Dostęp do najnowszych wiadomości.
・ Sprawdzanie poziomu naładowania baterii.
・ Przełączanie języka wskazówek głosowych (japoński/ angielski).

Funkcja słuchania na jednej słuchawce

Na tych słuchawkach jest możliwość przeprowadzania odsłuchów na jednej słuchawce. Jak już 
słuchawki są sparowane do urządzenia, funkcja słuchania na jednej słuchawce włączy się 
automatycznie po włożeniu drugiej do etui ładującego. Jeśli używamy tak słuchawek, panel 
sterowania funkcjonuje w trochę inny sposób jak pokazano poniżej.

Muzyka

Odbieranie 
połączeń

Siri / 
Asystant Google

Odtwarzanie 

Pauza 

Odebranie połączenia

Zakończenie rozmowy 

Odrzucenie połączenia

Zapoczątkowanie

Jedno dotknięcie

Jedno dotknięcie

Podwójne dotknięcie

Podwójne dotknięcie
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Dotknij 5 razy

/

Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku problemów z parowaniem lub wystąpienia nieoczekiwanych błędów należy wykonać 
przywrócenie ustawień fabrycznych zgodnie z poniższymi procedurami. Po zakończeniu przywracania 
ustawień fabrycznych spróbuj wykonać kolejną operację parowania.

1. Włóż lewą i prawą słuchawkę z powrotem do odpowiednio naładowanego etui, a następnie
    naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui ładującego przez 7 sekund, aż dioda LED obu
    słuchawek zaświeci sie na fioletowo.
2. Słuchawki automatycznie przełączą się w tryb parowania, a dioda LED na jednej ze słuchawek
    zacznie migać między niebieskim a czerwonym. Resetownie do ustawień fabrycznych zostało
    zakończone.

3. Słuchawki są teraz w domyślnym stanie fabrycznym nie sparowane z żadnym urządzeniem. Proszę   
    usunąć historię parowania także na smartfonie lub innym urządzeniu a następnie ponownie wykonać 
    parowanie urządzenia.
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Jeśli będziesz mieć wrażenie, że brakuje basów lub wysokie tony są zgrzytliwe, wkładki douszne 
mogą być źle dopasowane. Aby w pełni wykorzystać potencjał słuchawek upewnij się, że wkładki 
douszne są prawidłowo umieszczone a kanały uszne są szczelne. Proszę wypróbować poniższe 
instrukcje w celu prawidłowego dopasowania.
・ Wypróbuj nie tylko rozmiar standardowy M ale także inne rozmiary
・Wypróbowanie większego rozmiaru (M,L,LL) może być skuteczne w przypadku mniejszych uszu.
・ Rozmiary kanałów usznych mogą różnić sie prawy od lewego, więc wypróbuj wkładki douszne o 
   różnych rozmiarach dla lewego i prawego kanału usznego. 
Podczas wymiany wkładek dousznych należy zwrócić uwagę na następujące aspekty. 
* Rozmiar jest oznaczony po wewnętrznej stronie wkładek dousznych, należy go sprawdzić 
  podczas wymiany wkładek dousznych 
* Sprawdź czy wkładki douszne są przyczepione do obudowy w prawidłowy sposób *1 
* Sprawdź czy otwór wkładki dousznej jest prawidłowo wyrównany z otworem u podstawy nasadki 
  obudowy słuchawek. *2 
* Jeśli używamy wkładki douszne inne niż dedykowane, mogą one odpaść i pozostać w przewodzie 
   słuchowym. Pamiętaj, aby używać dedykowanych wkładek dousznych. 

*2*1

[Przed dopasowaniem] [Po dopasowaniu] 

krawędź
nasadka

wkładka
douszna wkładka

dousznaotwór 
wkładki 

dousznej 

otwór

O wkładkach dousznych

[Przed dopasowaniem] [Po dopasowaniu] 

Nieprzestrzeganie środków ostrożności wskazanaych na tej etykiecie 
może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności wskazanych na tej etykiecie
może spowodować śmierć lub powazne obrażenia użytkowanika.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności wskazanych na tej etykiecie 
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

NIEBEZPIEC-
ZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNOŚĆ

Nie używaj, nie przechowuj ani nie zostawiaj 
produktu w wilgotnym lub zakurzonym
miejscu, w samochodzie, gdzie będzie 
wystawiony na działanie wysokich temperatur
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.
Może to spowodować przegżanie, wyciek lub 
pęknięcie produktu.

Nie używaj innego kabla USB niż dostarczony.
Może to spowodować pęknięcie, wyciek z 
baterii lub przegrzanie, a w konsekwencji
spowodowac pożar, oparzenie lub obrażenia.

Nie podłączaj do ładowarki szybko ładującej 
o maksymalnej mocy wyjściowej
przekraczajacej 20W na port.
Może to spowodować pęknięcie, wyciek z 
baterii lub przegrzanie, a w konsekwencji
pożar, oparzenie lub obrażenia.

Nie ładuj baterii, gdy etui ładujące lub kabel 
USB są mokre.
Może to spowodować przegrzanie lub
awarię z powodu zwarcia i być przyczyną
wypadku.

Poniżej opisane są środki ostrożności, których należy przestrzegać w celu bezpiecznego 
użytkowania produktu. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed użyciem produktu.

Pożar, porażenie prądem, przegrzanie, zapalenie, wyciek, pęknięcie lub 
przypadkowe połknięcia mogą spowodowac śmierć, ślepotę lub powazne obrażenia.ŁATWOPALNE PORAŻENIE

PRĄDEM

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

Środki ostrożności
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wrzucaj produktu do ognia.
Może to być przyczyną wycieku lub 
pęknięcia, a w konsekwencji spowodować
obrażenia lub ślady oparzeń.

Nie demontuj produktu.
Może to spowodować awarię produktu.

Jeżeli zauważysz, że płyn wycieka ze 
słuchawek lub etui ładującego, lub jeśli 
występuje nietypowy zapach lub 
przegrzanie, nie dotykaj płynu i natychmiast 
przestań używać słuchawek. Poza tym 
odsuń wszystkie łatwopalne materiały od 
słuchawek lub etui ładującego.

OSTROŻNOŚĆ

Może spowodować obrażenia lub uszkodzenie otaczającego mienia.

Proszę trzymać poza zasięgiem dzieci lub 
osób wymagających nadzoru.
Produkt wykorzystuje baterie i magnesy. 
Połknięcie małych części może 
spowodować poważne objawy, takie jak 
ryzyko zadławienia lub uszkodzenie 
narządów wewnętrznych.

Nie używaj w placówkach medycznych ani 
w pobliżu osób korzystających ze sprzętu
medycznego. Może to spowodowac 
nieprawidłowe działanie urządzeń 
medycznych, takich jak rozruszniki serca.

Używając słuchawek na pokładzie samolotu, 
postępuj zgodnie z instrukcjami załogi 
lotniczej. Wpływ fal radiowych może 
spowodowac wypadek.

Wkładki douszne muszą być dobrze 
zamocowane. Jeśli wkładki douszne nie są 
dobrze zamocowne, mogą odpaść i 
pozostać w przewodzie słuchowym podczas 
użytkowania.

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas. 
Długotrwałe głośne słuchanie może 
spowodować trwałą utratę słuchu. Nie 
przekraczaj 40 godzin tygodniowo przy 80dB 
(A) i 5 godzin tygodniowo przy 89dB (A).OSTRZEŻENIE

Pożar, porażenie prądem, przegrzanie, zapalenie mogą spowodować 
oparzenia lub poważne obrażenia.

Nie używaj produktu podczas prowadzenia 
samochodu, motocyklu, roweru itp.
Może to spowodować wypadek drogowy.

Nie używaj produktu w miejscach, gdzie
niebezpiecznym jest nie słyszenie
dźwięków z otoczenia, takich jak
skrzyżowania, przejścia dla pieszych lub
perony. Głośne słuchanie także utrudnia
słyszenie otaczających dźwięków. Produkt
wyposażony jest w funkcję ANC, dlatego
można nie usłyszeć ostrzeżeń głosowych
lub innych dźwięków, co może spowodować
wypadek lub obrażenie.

Nie pozwól aby woda lub ciała obce dostały 
się do wnętrza etui ładującego.
Ętui ładujące nie jest wodoodporne. Woda 
lub ciała obce mogą spowodować pożar lub 
porażenie prądem. Jeśli do etui dostanie sie 
woda lub ciała obce, natychmiast przestań z 
niego korzystać.
Regularnie sprawdzaj i upewnij się, że 
żadne ciała obce nie przylegają do 
zacisków etui ładującego, ponieważ może to 
spowodować przegrzanie lub pożar.

Nie ładuj etui ładującego gdy jest przykryte 
pościelą lub innym przykryciem.
Gromadzenie się ciepła może być 
pzryczyną nadmiernego przegrzania, co 
może spowodować pożar.

Środki ostrożności

NIE 
ROZBIERAJ 
NA CZĘŚCI

OBOWIĄ-
ZKOWE

OSTRO-
ŻNOŚĆ

Środki ostrożności

ŁATWOPALNE PORAŻENIE
PRĄDEM

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

ZABRO-
NIONE

Pożar, porażenie prądem, przegrzanie, zapalenie, wyciek, pęknięcie lub 
przypadkowe połknięcia mogą spowodowac śmierć, ślepotę lub powazne obrażenia.ŁATWOPALNE PORAŻENIE

PRĄDEM



Słuchawki nie 
chcą się 
naładować
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Problem

Rozwiązywanie problemów: Gdy zastanawiasz się „Czy słuchawki się zepsuły?”

RozwiązaniePrzyczyna

Rozwiązywanie problemów: Gdy zastanawiasz się „Czy słuchawki się zepsuły?”

Baterie słuchawek
są rozładowane

(Natychmiast po 
zakupie) Niski poziom
naładowania baterii

Włóż słuchawki do etui ładującego aby je naładować. (W 
przypadku rozładowania etui ładującego należy najpierw 
naładować etui). 
Proszę zapoznać się z działem “Zasilanie / Ładowanie” na 
str.3 dotyczącym metody ładowania.

Wystąpił błąd z 
powodu
nieprawidłowej 
obsługi

W niektórych przypadkach wykonanie operacji resetowania 
może rozwiązać problem. Proszę odnieść się do działu
“Reset do ustawień fabrycznych” na str.8 dotyczącego 
metody resetowania. 

Ze względu na bezpieczeństwo transportu z zagranicy 
przepisy ustawowe i wykonawcze nie zezwalają na pełne 
naładowanie baterii wewnętrznej w momencie wysyłki. Z tego 
powodu napięcie może spaść poniżej poziomu wymaganego 
do działania w momencie otwarcia opakowania przez klienta. 
Całkowite naładowanie akumulatora przed użyciem rozwiąże 
problem. Proszę odnieść się do działu “Zasilanie/ 
Ładowanie” na str.3 odnośnie metody ładowania.

Korzystanie z wkładek
dousznych innych niż
dedykowane
uniemożliwiają
całkowite zamknięcie
etui

Niski poziom nałado-
wania  akumulatora 
etuiładującego (dioda
LEDnie świeci się 
podczas otwierania 
lub zamykania etui）

Zwykle, jeśli słuchawki zostaną włożone do odpowiednio 
naładowanego etui to wyłączają się. Jeśli jednak używane są 
wkładki douszne inne niż dedykowane, wówczas mogą 
kolidować z etui ładującym i uniemożliwiać wyłączenie 
słuchawek. Sprawdź czy słuchawki wyłączają się używając 
oryginalnych wkładek dousznych.

Zwykle jeśli słuchawki zostaną włożone do odpowiednio 
naładowanego etui to automatycznie się wyłączają. Jeśli 
słuchawki się nie wyłączają, to poziom naładowania baterii etui 
może być zbyt niski. Spróbuj ponownie po naładowaniu etui 
ładującego. Proszę odnieść się do działu “Zasilanie/ 
Ładowanie” na str.3 dotyczącego metody ładowania.

Jeśli dioda LED na etui ładującym nie świeci się podczas 
otwierania lub zamykania etui, oznacza to, że bateria etui 
ładującego może być rozładowana. Należy naładować etui 
ładujące. Proszę odnieść się do działu “Zasilanie/ 
Ładowanie” na str.3 dotyczącego metody ładowania.

Bateria etui ładującego
jest rozładowana

Słuchawki się 
nie włączają

Słuchawki się 
nie wyłączają 

Problem RozwiązaniePrzyczyna

Metalowe styki na
słuchawce nie 
dotykają szpilek w 
etui ładującym. 

Niski poziom 
naładowania baterii 
etui ładującego (dioda 
LED nie świeci się 
podczas otwierania 
lub zamykania etui)

Normalnie, jeśli słuchawki zostaną zwrócone do 
odpowiednio naładowanego etui które zamkniemy, wówczas 
automatycznie sie wyłączają. Jeśli nie wyłączają się, może to 
oznaczać, że poziom naładowania baterii etui ładującego 
jest niewystarczający. Spróbuj ponownie po naładowaniu 
etui ładującego. Proszę odnieśc się do rozdziału „Zasilanie / 
Ładowanie” na str 3 dotyczącego metody ładowania.

Pokrywa etui 
ładującego nie jest 
prawidłowo zamknięta. 

Zwykle, jeśli słuchawki zostaną włożone do odpowiednio 
naładowanego etui to automatycznie się wyłączą i 
rozpoczną ładowanie. Jeśli pokrywa etui ładującego 
zostanie zamknięta i ponownie choć trochę otwarta to 
słuchawki włączą się i będą nadal pobierać energię co 
wydłuży czas ładowania. Upewnij się, że pokrywa jest 
prawidłowo zamknięta podczas ładowania. 

Proszę upewnij się czy metalowe styki dotykają szpilek w 
etui ładującym. Ponadto jeśli złoty zacisk na słuchawce lub 
etui ładującym jest zabrudzony sebum itp, ładowanie może 
nie być możliwe. Brud jest prawie niewidoczny gołym 
okiem, dlatego należy zacisk delikatnie wytrzeć suchym 
wacikiem.

Używanie wkładek
innych niż 
dedykowane 
mogą powodować 
niedomykanie etui 
ładującego

Normalnie, jeśli słuchawki zostaną włożone do odpowiednio 
naładowanego etui, które zamkniemy, automatycznie się 
wyłączają. Jeśli jednak używane są wkładki inne niż 
dedykowane, zdarzają sie przypadki, w których mogą one 
kolidować z etui ładującym i uniemożliwiać wyłączenie 
słuchawek. Sprawdź czy słuchawki wyłączają się używając 
do tego oryginalnych wkładek dousznych.

Dotykowy panel 
sterowania został 
zabrudzony lub 
zamoczony

W przypadku zabrudzenia lub zamoczenia dotykowego 
panelu sterowania, może on nie działać prawidłowo, a 
obsługa słuchawek może być niemożliwa.  Proszę wytrzeć 
część dotykową panelu sterowania miękką ściereczką aby 
usunąć plamy lub wilgoć. 

Czujnik 
dotykowy nie 
działa



Efekt piszczenia 
mikrofonu występuje, 
gdy mikrofony są do 
połowy zakryte

Efekt piszczenia mikrofonu jest częstym zjawiskiem i nie jest 
objawem usterki. Staraj się unikac używania słuchawek 
zakrywając do połowy mikrofony. Jeśli efekt piszczenia 
występuje wewnąrz etui ładującego, wyjmij słuchawki z etui 
lub całkowicie zamknij pokrywę.

Słuchawki 
piszczą

Zużycie baterii 
jest szybkie 
tylko z jednej 
strony

W oparciu o 
specyfikację projektu 
jedna ze słuchawek 
jest wiodąca, więc 
ciężar słuchawki lewej 
i prawej może się 
różnić

Zgodnie ze specyfikacją słuchawek, komunikacja Bluetooth 
odbywa się zazwyczaj poprzez jedną wiodącą słuchawką. 
Druga słuchawka komunikuje sie więc z wiodacą a ta ze 
smartfonem. Mogą więc wystąpic różnice w wadze słuchawek 
oraz rożnice w zużyciu baterii między lewą a prawą 
słuchawką.

Używane są 
niededykowane 
wkładki douszne

Używanie wkładek dousznych innych niż dedykowane 
może spowodować ich odłączenie lub pozostanie w 
przewodzie słuchowym podczas użytkowania. Pamiętaj, 
aby używać dedykowanych wkładek dousznych.  

Wkładki douszne 
łatwo się 
zdejmują

Filtr w otworze zatkany
 jest woskowiną uszną

Proszę wymienić filtry korzystając z dodatkowych 
wskazowek na stronie “Jak wymieniać fitry” , którą można 
znleźć wśród akcesoriów razem z filtrami na wymianę. 
Podczas wymiany filtra zawsze wymieniaj filtry w obu 
słuchawkach.

Zmniejszona
głośność po 
jednej lub obu 
stronach
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Tryb Voice trough 
jest włączony.

Głośność jest za 
niska / Nie można 
zwiększyć 
głośności

Jeśli tryb " Voice Through Mode" jest włączony, głośność jest 
automatycznie zmniejszana i ustalana. Podczas regulacji 
głośności w trybie dźwięków otoczenia należy używać trybu 
"BGM Mode". Przełączanie ustawień trybu redukcji dźwieków 
otoczenia można wykonać w aplikacji. Aby uzyskać więcej 
informacji proszę sprawdzić “Czym jest aplikacja “final 
CONNECT”?” na str.9. 

Redukcja hałasu 
nie jest 
wystarczająco 
skuteczna.

Nieodpowiedni 
rozmiar wkładek 
dousznych.

Jeśli rozmiar wkładek dousznych nie jest odpowiedni, redukcja 
szumów nie będzie wystarczająca. Wypróbuj różne rozmiary 
wkładek inne niż standardowy M i użyj najbardziej odpowiedniego. 
Aby uzyskać więcej informacji sprawdź "Informacje o 
wkładkach dousznych" na str.10.

Dźwięk 
odtwarzanej 
muzyki 
(połączenia) 
jest przerywany 

Niestabilne połączenie 
spowodowane 
zakłóceniami czynnika 
zewnętrznego

Bluetooth komunikuje się w paśmie 2.4GHz. Pasmo to 
wykorzystywane jest przez inne standardy bezprzewodowe, 
takie jak Wi-Fi itp. A więc istnieje moliżwość odbioru zakłoceń. 
Co więcej to pasmo 2.4GHz nie przenika do cieczy. Możliwy 
jest wpływ wilgoci i deszczu, a także ludzkie ciało składa się 
z płynów, więc istnieją indywidualne różnice w łączności. Co 
więcej zależy to od specyfikacji smartfonów i innych urządzeń. 
W związku z tym wyłączenie nieużywanych ustawień Wi-Fi 
/Bluetooth itp jest środkiem zaradczym. Gdy znajdujemy się 
na zewnątrz istnieje możliwość, że przeniesienie smartfona z 
torby do kieszeni lub inne zmniejszenie odległości pomiędzy 
urządzeniami może poprawić stan połączenia.

Połączono z wcześniej
sparowanym
urządzeniem.

Słuchawki nie są w 
trybie parowaniaNie można 

wykryć /
sparować 
słuchawek Spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie po usunięciu 

informacji o parowaniu z poprzednio sparowanego 
urządzenia. 

W niektórych przypadkach, wykonanie operacji resetowania 
może rozwiązać problem. Proszę odnieść się do rozdziału 
„Przywracanie ustawień fabrycznych” na stronie 8.

Moc wyjściowa 
adaptera USB 
używanego do 
ładowania jest niska

Jesli ładowanie 
zajmuje trochę 
czasu

W przypadku korzystania z portu USB w komputerze itp 
zdarzaja sie przypadki w których moc wyjściowa jest niska i 
ładowanie może zająć więcej czasu niż oszacowano. W 
związku z tym, podczas ładowania słuchawek należy 
używać adaptera USB 5V/1A.

Problem RozwiązaniePrzyczyna Problem RozwiązaniePrzyczyna

W niektórych przypadkach wykonanie operacji resetowania 
może rozwiązać problem. Proszę odnieść się do 
„Przywracanie ustawień fabrycznych” na str 8.

Bateria jednej ze 
słuchawek wyczerpała 
się

Parowanie lewej /
prawej słuchawki 
zostało utracone

Dźwięk 
dochodzi tylko 
z jednej strony Włóż słuchawki do odpowiednio naładowanego etui i zamknij 

je aby się naładowały. Proszę sie odnieść do rozdziału 
„Zasilanie/ Ładowanie” na str 3 dotyczącego metody 
ładowania. 

Rozwiązywanie problemów: Gdy zastanawiasz się „Czy słuchawki się zepsuły?” Rozwiązywanie problemów: Gdy zastanawiasz się „Czy słuchawki się zepsuły?”



Producent: 

final Inc.

Prosimy o kontakt z nami poprzez odwiedzenie naszej oficjalnej strony „KONTAKT”, skanując kod QR.

https://final-inc.com/pages/lang-contact    
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* Istnieje możliwość zmiany specyfikacji, dlatego prosimy o zeskanowanie kodu QR, który 
  znajduje się na okładce niniejszej instrukcji obsługi, dla uzyskania najnowszej wersji.

Gwarancja i serwis pogwarancyjny

Gwarancja na ten produkt jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym dokonujemy 
napraw produktu zgodnie z poniższymi postanowieniami. Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym 
produkt zostal zakupiony. W przypadku pytań dotyczących naprawy prosimy o kontakt ze sklepem, w 
którym produkt został zakupiony lub prosimy skontaktować się z nami poprzez stronę „KONTAKT” .

1. W okresie gwarancyjnym dokonamy bezpłatnej naprawy słuchawek, jeśli uległy awarii, mimo, iż był 
    używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i punktami ostrzegawczymi. 

2. W następujących przypadkach naprawa produktu będzie odpłatna nawet w okresie gwarancyjnym:

(1) Nie przedstawiono oryginalnego dowodu zakupu lub innej dokumentacji wskazującej datę zakupu.  

(2) Produkt został zidentyfikowany jako zmodyfikowany, zdemontowany lub naprawiony przez stronę 
     trzecią lub kogoś innego niż nasza firma lub nasze autoryzowane organizacje.  

(3) Słuchawki zostały poddane silnemu uderzeniu lub zostały zamoczone. Awaria produktu wynikająca z 
     nadmiernego użycia siły na produkt. 

(4) Awaria spowodowana pożarem, trzęsieniem ziemi, wiatrem, powodzią, piorunem lub innymi
     zdarzeniami, błędem ludzkim, kradzieżą lub wirusem czy złośliwym oprogramowaniem. 

(5) naprawa rys na powierzchni obudowy lub naprawa samej obudowy. 

Bluetooth komunikuje się w paśmie 2.4GHz. Pasmo to 
wykorzystywane jest przez inne standardy bezprzewodowe, 
takie jak Wi-Fi itp. A więc istnieje moliżwość odbioru zakłoceń. 
Co więcej to pasmo 2.4GHz nie przenika do cieczy. Możliwy 
jest wpływ wilgoci i deszczu, a także ludzkie ciało składa się 
z płynów, więc istnieją indywidualne różnice w łączności. Co 
więcej zależy to od specyfikacji smartfonów i innych urządzeń. 
W związku z tym wyłączenie nieużywanych ustawień Wi-Fi 
/Bluetooth itp jest środkiem zaradczym. Gdy znajdujemy się 
na zewnątrz istnieje możliwość, że przeniesienie smartfona z 
torby do kieszeni lub inne zmniejszenie odległości pomiędzy 
urządzeniami może poprawić stan połączenia.

Kontakt z nami 


