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Jak to działa



Funkcja NFC
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Mikrofon 1

Mikrofon 2

Sterowanie słuchawkami

STEROWANIE SŁUCHAWKAMI

Magnetyczny port 
ładowania

Wskaźnik ledowy

Przycisk 
wielofunkcyjny

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność -



Włączanie zestawu słuchawkowego:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik 
LED zacznie migać na niebiesko.
*Audrey powie: „Welcome to Shokz (Witamy w Shokz)”

Wyłączanie zestawu słuchawkowego：
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik 
LED zacznie migać na czerwono.
*Audrey powie: „Power off (Wyłączanie) ”

Zasilanie/Przycisk głośności+
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WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE



Settings

BLUETOOTH

OpenComm by Shokz Connected
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1. Zacznij od wyłączenia OpenComm.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume+, aż wskaźnik 
LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i 
niebiesko.

3. Otwórz ustawienia Bluetooth urządzenia i wybierz „
OpenComm by Shokz”.Audrey powie “connected”(połączone).

Parowanie

PAROWANIE
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Parowanie NFC

PAROWANIE NFC

Obsługuj elementy sterujące przy 
wyłączonych słuchawkach

1. Włącz zestaw słuchawkowy
 (naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Głośność+, 
aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko)

Zasilanie/Przycisk głośności+

Wskaźnik LED



Settings

NFC

OpenComm by Shokz Connected
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2. Odblokuj telefon i włącz parowanie NFC (w razie potrzeby 
zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu).
3. Umieść logo NFC zestawu słuchawkowego w pobliżu obszaru 
wykrywania NFC telefonu, aż urządzenie pokaże, że parowanie 
zostało zakończone. Wskaźnik LED zestawu słuchawkowego 
zamiga raz na niebiesko, gdy parowanie powiedzie się.

NFC PAIRING



*Noszenie zestawu słuchawkowego w niewłaściwy sposób 
może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny znajdować 
się przed uszami.
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*Umieść mikrofon z funkcją redukcji szumów blisko ust.

Zakładanie słuchawek

ZAKŁADANIE SŁUCHAWEK

Podnieś zestaw słuchawkowy, załóż go 
za kark, umieść nauszniki na uszach.
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Jak zmienić głośność:
Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, 
naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

Steruj głośnością podczas 
odtwarzania dźwięku.

Głośność

*Słuchanie przez zestaw słuchawkowy z dużą głośnością może 
  mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

*Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy.

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność –

GŁOŚNOŚĆ
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Podczas rozmowy.

Wyciszanie mikrofonu

WYCISZANIE MIKROFONU

Aby włączyć wyciszenie:
Naciśnij i przytrzymaj przyciski głośności + i głośności - 
podczas połączenia, aż Audrey powie „Mute on 
(Wyciszenie włączone)”.

Aby wyłączyć wyciszenie:
Naciśnij i przytrzymaj przyciski głośności + i głośności - gdy 
mikrofon jest wyciszony, aż Audrey powie „Mute off 
(Wyłącz wyciszenie)”.

Zasilanie/Przycisk głośności+

Przycisk głośności ‒
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Przycisk wielofunkcyjny

Przycisk wielofunkcyjny

Zakończ rozmowę
Kliknij raz

Odbierz połączenie
Kliknij raz

Kliknij raz
Odtwórz/wstrzymaj muzykę

Następna piosenka
Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki

Poprzednia piosenka
Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY
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Naciśnij i przytrzymaj przez 2 
sekundy, gdy urządzenie jest w 
trybie gotowości

Kliknij dwukrotnie w trybie 
gotowości

Kliknij raz

Kliknij raz

Odtwarzanie muzyki

Wstrzymaj muzykę

Następny utwór Kliknij dwukrotnie podczas 
odtwarzania muzyki
Kliknij trzykrotnie podczas 
odtwarzania muzyki
Kliknij dwukrotnie podczas 
parowania

Kliknij raz

Kliknij raz podczas rozmowy

Odbierz rozmowę

Zakończ rozmowę

Poprzedni utwór

Zmień język

Aktywuj asystenta głosowego

Zignoruj połączenie

Ponowne wybieranie ostatniego 
numeru

*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 
sekundy podczas połączenia 
przychodzącego

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 
sekundy podczas odbierania 
drugiego połączenia

Odbierz połączenie oczekujące i 
zakończ bieżące połączenie

Przycisk wielofunkcyjny
PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY
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Obsługuj elementy sterujące, 
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

Sprawdzanie stanu baterii

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność –

Jak sprawdzić stan baterii:
Kliknij przycisk głośności + lub głośności -, gdy muzyka jest 
wstrzymana,Audrey poinformuje Cię o stanie baterii :"Battery 
high/Battery medium/Battery low/Charge me" („Wysokie 
naładowanie/Średnie naładowanie/Słaba bateria/Naładuj mnie”)

SPRAWDZANIE STANU BATERII
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Dodatkowe 
cechy
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Tryby korektora

TRYBY KOREKTORA

Tryb standardowy:
Standardowy tryb słuchania z odsłoniętymi uszami.

Tryb zatyczki do uszu:
Używaj zatyczek do uszu z zestawem słuchawkowym 

w hałaśliwym otoczeniu, 
w którym można bezpiecznie blokować 

hałas otoczenia, na przykład w pociągu lub w fabryce.
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Obsługuj elementy sterujące podczas 
odtwarzania muzyki

Jak przełączyć tryb EQ:
Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/
głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, 
aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

*Audrey powie: “EQ changed” („Zmieniono EQ”)

Przełączanie trybu korektora

PRZEŁĄCZANIE TRYBU KOREKTORA

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność –



Płynnie przełączaj się między dwoma 
urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu

Sparuj dwa urządzenia

Parowanie wielopunktowe

PAROWANIE WIELOPUNKTOWE
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Wskaźnik LED

Zasilanie/Przycisk głośności+

Obsługuj elementy sterujące przy 
wyłączonych słuchawkach

1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie 
“ pairing”(parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać 
naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

Audrey powie“ pairing” (parowanie)

PAROWANIE WIELOPUNKTOWE

Parowanie wielopunktowe



20

Przycisk zasilanie/głośność +

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk 

głośności+ dopóki Audrey nie powie "multipoint enabled" 

(włączona obsługa wielopunktowa).

Przycisk wielofunkcyjny

Audrey powie "multipoint enabled" 
(łączona obsługa wielopunktowa).

PAROWANIE WIELOPUNKTOWE
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Pierwsze urządzenie

4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „
OpenComm by Shokz”. Audrey powie „connected” (połączone).
5. Wyłącz Zestaw słuchawkowy.

Settings

BLUETOOTH

OpenComm by Shokz Połączone

Audrey powie „połączone”

PAROWANIE WIELOPUNKTOWE
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Drugie urządzenie

Bluetooth : włączony

OpenComm by Shokz
Połączone

6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując 
przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a 
wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i 
niebiesko.

7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „
OpenComm by Shokz”. Audrey powie „connected”(połączone).

8. Wyłącz Zestaw słuchawkowy.

Audrey powie „connected”( połączone).

PAROWANIE WIELOPUNKTOWE
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Drugie urządzeniePierwsze urządzenie

9. Włącz Zestaw słuchawkowy. Twój zestaw słuchawkowy jest
teraz połączony z obydwoma urządzeniami.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie Audrey 
powie „Welcome to Shokz, connected. Second 
device connected.”( Witamy w Shokz, połączony. 
Podłączono drugie urządzenie.)

Settings

BLUETOOTH

OpenComm by Shokz Połączone

Bluetooth : włączony

OpenComm by Shokz
Połączone

PAROWANIE WIELOPUNKTOWE
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Wyłącz parowanie wielopunktowe

Obsługuj elementy sterujące przy 
wyłączonych słuchawkach.

1. Zacznij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie 
"pairing”(parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać 
naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

WYŁĄCZ PAROWANIE WIELOPUNKTOWE

Wskaźnik LED

Zasilanie/Przycisk głośności+

Audrey powie“ pairing” (parowanie)
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Przycisk głośność –

Przycisk wielofunkcyjny

Audrey powie "multipoint disabled" 
(tryb wielopunktowy wyłączony).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk 

głośności – aż Audrey powie "multipoint disabled" 

(tryb wielopunktowy wyłączony).

WYŁĄCZ PAROWANIE WIELOPUNKTOWE
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Audrey powie „Pairing (parowanie)”

Przywracanie ustawień fabrycznych

Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest 
wyłączony zanim podejmiesz kolejne kroki.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

1. Zacznij od wyłączenia zestawu słuchawkowego.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, 
aż Audrey powie „Pairing (parowanie)”, a wskaźnik LED zacznie 
migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

Wskaźnik LED

Zasilanie/Przycisk głośności+
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Przycisk głośności ‒

Zasilanie/Przycisk głośności+

Przycisk wielofunkcyjny

3.Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, przycisk 
głośności ‒ i przycisk głośności +, aż usłyszysz dwa sygnały 
dźwiękowe i poczujesz wibrację.

4.Wyłącz swój zestaw słuchawkowy. OpenComm jest teraz 
zresetowany i można go ponownie sparować z urządzeniem.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
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Postępuj zgodnie z instrukcją, 
gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

1. Zacznij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „
parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na 
czerwono i niebiesko.

Zmień język
Twój zestaw słuchawkowy ma wbudowane cztery języki:
chiński, angielski, japoński i koreański.

ZMIEŃ JĘZYK

Audrey powie „Pairing (parowanie)”

Wskaźnik LED

Zasilanie/Przycisk głośności+
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3. Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Język został 
zmieniony, gdy usłyszysz odpowiedni język.

Przycisk wielofunkcyjny

ZMIEŃ JĘZYK
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Konserwacja
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Gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, pojawi 
się komunikat „charge me”(naładuj mnie), a czerwone światło 
będzie migać z przerwami. Do ładowania użyj odpowiedniego 
magnetycznego kabla ładującego.

Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu 
ładowania, a zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłączy.
Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z 
czerwonego na niebieski.

Magnetyczny kabel ładujący

Wskazówki dotyczące ładowania

Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie 
podczas ładowania

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

Ładowanie Ładowanie zakończone
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Alert o wykryciu wilgoci

Jak to działa:
Ten zestaw słuchawkowy może wykrywać ciecze, takie jak 
woda, pot lub deszcz. Jeśli zawilgocony zestaw słuchawkowy 
zostanie podłączony do ładowarki to wskaźnik LED będzie 
migać na czerwono i niebiesko. Zestaw słuchawkowy wyemituje 
wtedy sygnał dźwiękowy. Jeśli tak się stanie, odłącz kabel 
ładujący, wysusz je całkowicie, a następnie kontynuuj ładowanie.

ALERT O WYKRYCIU WILGOCI
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Przechowywanie i konserwacja

· Przechowuj zestaw słuchawkowy w chłodnym, suchym 
miejscu. Temperatura pracy powinna być w zakresie 0~45°C
(32~113°F). Praca w zimnym/gorącym otoczeniu, w 
miejscu o wysokiej wilgotności lub przy bardzo niskim 
ciśnieniu powietrza może skrócić żywotność baterii.

· Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, 
bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu lub 
innych płynów.

· Utrzymywanie portu ładowania w stanie suchym przed 
podłączeniem do ładowarki zmniejszy ryzyko uszkodzenia.

· Ten zestaw słuchawkowy jest wodoodporny, ale nie jest 
wodoszczelny.Proszę nie zanurzać słuchawek w wodzie.

· Czyść zestaw słuchawkowy miękką, suchą szmatką.
· Nie ładuj zestawu słuchawkowego zaraz po ćwiczeniach, 
pot znadujący się w porcie ładowania może doprowadzić 
do spalenia obwodu podczas ładowania.

· Po przechowywaniu zestawu słuchawkowego przez długi 
czas, naładuj zestaw słuchawkowy przed ponownym 
użyciem.

Uwaga
Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć 
na stronie www.shokz.com

Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru lub wycieku toksycznych 
chemikaliów, nie demontuj produktu, ani nie wymieniaj, nie 
deformuj, ani nie uszkadzaj baterii.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA
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Twój zestaw słuchawkowy jest objęty gwarancją.
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem 
https://shokz.com/pages/warranty-landing
Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat 
ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.

*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa 
gwarancyjne.

Gwarancja

GWARANCJA
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Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub wątpliwości, 
odwiedź https://shokz.com/pages/faq
aby uzyskać wsparcie!

Rozwiązywanie problemów

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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OPENCOMM

LegalUser Guide

Zestaw słuchawkowy 
OpenComm *1

Etui 
OpenComm *1

Opakowanie 
OpenComm *1

Oświadczenie 
prawne *1

Magnetyczny 
kabel ładujący *1

Podręcznik 
użytkownika *1

Co jest w pudełku

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje 
jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym 
sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w 
zależności od regionu sprzedaży.

CO JEST W PUDEŁKU




