
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja zgodności UE

Pozwolenie na umieszczanie znaku CE; Zgodny z europejską dyrektywą niskonapięciową
2006/95/EC; Dyrektywą Unii Europejskiej EMC 2014/53/UE; Dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej 2011/65/UE; Dyrektywą Unii Europejskiej WEEE 2002/96/UE; Dyrektywą
Unii Europejskiej dotyczącą rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograni-
czeń w zakresie chemikaliów (REACH) 1907/2006.

Komunikat odnoścnie WEEE
Uwaga: Ten znak dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej (UE) I Norwegii.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpa-
dami komunalnymi. Powinien być oddany do odpowiedniego punktu, w celu poddania recyklingowi.

REJESTRACJA PRODUKTU
Zarejestruj produkt na stronie www.klipsch.com/register

INFORMACJE GWARANCJI
Aby uzyskać serwis w ramach gwarancji skontaktuj się dystrybutorem lub sprzedawcą, u którego
ten produkt został zakupiony.

SPECYFIKACJE
Bluetooth®: 5.0
Kodeki A2DP: SBC, AAC
Zasięg: do 10m
Napięcie wejściowe: 5V DC, 0.5A

Konsbud Hi-Fi Sp. o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

ZASILANIE

LUB

ŁADOWANIE

Świeci na czerwono
Wolno miga na niebiesko
Szybko miga na niebiesko

Krótkie przytrzymanie

Włącz Wyłącz

Włącz Wyłącz

Naciśnij i przytrzymaj 1 s

→ Ładowanie
→ Gotowe do parowania
→ Połączone

→ Ładowanie 0-33%
→ Ładowanie 33-66%
→ Ładowanie 66-100%

LED 1
LED 2
LED 3

WSKAŹNIKI STANU

LUB

Słuchawki Bluetooth - 1szt.

Kraj pochodzenia: Chiny
Importer: Konsbud HI-FI Sp.z o.o.
Ul. Nowa 23 Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, email: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.com.pl

T5 II TRUE WIRELESS ANC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

USTAWIENIE

Pobierz aplikację Klipsch Connect
i postępuj zgodnie z instrukcją.

Bezprzewodowa ładowarka



PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Asystent Głosowy

Dioda LED świeci naprzemiennie
CZERWONY/NIEBIESKI

Dioda LED świeci naprzemiennie
CZERWONY/NIEBIESKI

Dioda LED świeci na purpurowo

PROBLEM: Dźwięk dochodzi tylko z jednej strony.
ROZWIĄZANIE: włóż obie słuchawki do etui i wyjmij je ponownie.

PROBLEM: Jak uzyskać najlepsze połączenie Bluetooth?
ROZWIĄZANIE: Upewnij się, że Twoje urządzenie nie jest blokowane przez Twoje ciało lub
jakiekolwiek przedmioty (wyjmij je z kieszeni). Następnie umieść słuchawki z powrotem w etui,
wyjmij najpierw słuchawkę będącą po tej samej stronie co urządzenie (prawa słuchawka - jeśli
prawa kieszeń, lewa słuchawka - jeśli lewa kieszeń). Spróbuj zmniejszyć odległość pomiędzy
słuchawkami a urządzeniem audio, aby jeszcze bardziej poprawić połączenie.

PROBLEM Co jeśli mam słabą łączność bezprzewodową?
ROZWIĄZANIE: Jeśli to możliwe, odejdź od wieży telefonicznej, gęstej sieci WiFi, innych
urządzeń Bluetooth sprzętu AGD, jak kuchenka mikrofalowa czy piekarnik.

PROBLEM: Chcę mocniejszy bas.
ROZWIĄZANIE: Wypróbuj większą wkładkę douszną i/lub wzmocnij basy za pomocą aplikacji
Klipsch Connect.

PROBLEM: Nie mogę połączyć się z telefonem.
ROZWIĄZANIE: Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk słuchawki przez trzy sekundy, aby włączyć
tryb parowania.

PROBLEM: Audio i wideo nie są zsynchronizowane.
ROZWIĄZANIE: Niektóre aplikacje nie zawsze używają prawidłowego kodeka audio dla
najniższego opóźnienia. Jeśli dźwięk jest opóźniony w aplikacji, spróbuj strumieniować ten sam
film za pomocą przeglądarki internetowej urządzenia.

PROBLEM: Czy moje słuchawki są odporne na wodę i kurz?
ROZWIĄZANIE: Słuchawki posiadają klasę wodoszczelności IPX4, co oznacza, że mogą być
używanewwilgotnym środowisku i mieć kontakt z potem, ale NIEMOŻNA zanurzyć ich wwodzie.
Należy pamiętać, że etui ładujące nie jest wodo- ani pyłoodporne i powinno być trzymane z dala
od tych elementów.

PROBLEM: Jedna słuchawka nie reaguje lub blokuje się.
ROZWIĄZANIE: Przytrzymaj przycisk zasilania na tej słuchawce na 20 sekund, umieść ją
z powrotem w etui ładującym, a następnie wyjmij.

Obsługa połączeń

Podczas odtwarzania

* Podczas połączenia

STEROWANIE

Krótkie
naciśnięcie

Krótkie
przytrzymanie

Długie
naciśnięcie

Podwójne
naciśnięcie

ZAKŁADANIE SŁUCHAWEK

RESETOWANIE TRUE WIRELESS

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1. Przeczytaj poniższe instrukcje.
2. Zachowaj poniższe instrukcje.
3. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń.
4. Stosuj się do wszelkich instrukcji.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu płynów.
6. Jeśli, podczas lub po użyciu dowolnego dokanałowego urządzenia audio, słyszysz dzwonienie lub

odczuwasz ból lub dyskomfort w uszach, oznacza to, że słuchasz zbyt głośno. Kiedy twoje uszy są
narażone na głośny dźwięk (przekraczający 85 dB) przez ponad godzinę, może dojść do trwałego
uszkodzenia słuchu.

7. Należy zmniejszyć głośność odtwarzacza do zera przed włożeniem słuchawek Klipsch i włączeniem
urządzenia. Należy stopniowo zwiększać głośność do wygodnego, umiarkowanego poziomu po
założeniu słuchawek.

8. Nie umieszczaj sprzętu przy źródłach ciepła takich jak grzejniki, wyloty cieplne, kuchenki, piece lub
inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.

9. Używaj tylko elementów/akcesoriów dostarczonych przez producenta.
10.Wszelkie prace serwisowe pozostaw wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy

osprzęt zostanie jakkolwiek uszkodzony, na przykład na długości kabla, przywtyczce, w razie zalania
lub wrzucenia do środka ciał obcych, zawilgotnienia, nieprawidłowego działania czy też upuszczenia.

11.Podczas słuchania lub noszenia słuchawek nigdy nie używaj pojazdu mechanicznego. Jest to nie
tylko niebezpieczne, ale wwielu miejscach nielegalne.

12.Podczas słuchania lub noszenia słuchawek nigdy nie obsługuj ciężkich maszyn.
13.Unikaj używania słuchawek podczas jazdy na rowerze, biegania lub chodzenia miejscach o dużym

natężeniu ruchu.

OSTRZEŻENIE: z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, Klipsch nie zaleca używania tych słuchawek ani
zestawów słuchawkowych (słuchawki z mikrofonem) jako sprzętu komunikacyjnego dla lotnictwa,
ponieważ nie zostały zaprojektowane z myślą o wielu czynnikach środowiskowych występujących
w samolotach (w tym, takich jak m.in.: wysokość, temperatura, warunki akustyczne, utrata ciśnienia
w samolocie itp.), co może powodować zakłócenia komunikacji.
Administracja Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) wydała zalecenia maksymalnej dziennej ekspozycji
poziomów ciśnienia akustycznego (mierzonych w decybelach, dB), podczas korzystania ze słuchawek.
Decybel to jednostka miary dźwięku; gdy dźwięk staje się głośniejszy, decybele rosną wykładniczo. Np.
zwykła rozmowa to zwykle około 60 dB, koncert rockowy na stadionie często sięga około 110 dB.

OFF - Wyłączony
** A.N.C. - Redukcja hałasu
Transparency - “Przezroczystość”

PAROWANIE

Przytrzymaj 3 sekundy


