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Środki ostrożności
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Stosuj odpowiedni poziom głośności aby chronić słuch.
Nie używaj i nie przechowuj słuchawek w skrajnie wilgotnym otoczeniu.
Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj słuchawek w niebezpiecznym środowisku.
Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych warunkach termicznych.
Nie używaj słuchawek w otoczeniu silnego pola magnetycznego przez długi czas.
Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas odłącz je od źródła dźwięku
Nie należy demontować słuchawek, nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję.
Używaj słuchawek zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabrudzone wydzieliną osłony przetworników (szczególnie dotyczy słuchawek dousznych i
dokanałowych) można oczyścić. Jest to płatna usługa realizowana poza gwarancją.
10. Uszkodzone osłony, gąbki, wtyki i przewody oraz wiele innych części słuchawek można
wymienić. Są to usługi płatne, realizowane poza gwarancją.
11. Podczas odsłuchu nigdy nie prowadź pojazdów mechanicznych oraz nie obsługuj maszyn
i narzędzi mechanicznych, ponieważ może to doprowadzić do trwałego uszczerbku na
zdrowiu.
Instrukcja użytkowania
Jak nosić TM2
1. Włóż słuchawkę do ucha.
2. Używając włożonych słuchawek, obróć główny korpus do tyłu, aby wsunąć go w górą
część ucha.
3. Obracaj go dalej, aż kabel dotknie ucha, dostosuj kształt kabla i zamocuj wokół ucha.

Jak obsługiwać TM2
Przytrzymaj słuchawkę 3 palcami a następnie naciśnij przycisk kciukiem.
Przytrzymaj słuchawkę 3 palcami a następnie przesuń kciukiem lub dotknij środka logo Fostex.

Jak ładować baterię
Podstawka do ładowania

Ten produkt będzie ładowany za pomocą ładowarki, która nie przenosi baterii w środku.
Naładuj akumulator przed użyciem.
Czas do pełnego naładowania: ok. 1h 30 minut
1. Otwórz pokrywę podstawki ładującej akumulator i umieść jednostki TM2.
2. Podłącz złącze micro USB dołączonego kabla do podstawki baterii, a drugą stronę kabla
do zasilacza sieciowego USB.
*nie należy używać innych kabli niż dołączony w zestawie
*podczas łączenia należy pamiętać o kierunku połączenia
*użyj zasilacza sieciowego USB z napięciem poniżej 5V1A
3. Gdy rozpocznie się ładowanie akumulatora, wskaźnik LED stacji dokującej będzie powoli
migać.
*Patrz „funkcja i metoda obsługi, wskazówki i wskaźnik LED” po prawej stronie.
4. Po ok. 1h 30 min, ładowanie akumulatora zostanie zakończone, a wskaźnik LED zgaśnie.

• Jeśli ładowanie akumulatora nie zakończy się nawet po 1h 30 min, przerwij ładowanie.
• Nawet jeśli nie używasz przez długi czas, ładuj co 6 miesięcy. W przeciwnym razie może
całkowicie się rozładować i nie będzie możliwe dalsze ładowanie.
• Wbudowana bateria litowo-jonowa TM2 jest materiałem eksploatacyjnym. Dostępny
czas użytkowania staje się krótszy. Jeśli jednak czas użytkowania stanie się wyjątkowo
krótki, oznacza to słabą żywotność baterii.
• Brak funkcji podczas ładowania akumulatora.

Funkcja i metoda obsługi, wskazówki i wskaźnik LED
1. Podstawowe operacje
Funkcja/ Status

Działanie (te same
specyfikacje po lewej i
prawie stronie)
Wyjmij jednostkę z
ładowarki
Naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy (gdy
nie jest umieszczony na
podstawce)
Umieść TM2 w
podstawce
Naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy (gdy
nie jest umieszczony na
podstawce)
Naciśnij i przytrzymaj
przez 5 sekund
-

Wskazówki głosowe

Wyświetlacz LED

Power ON

Miga 3 razy na
niebiesko
Miga 3 razy na
niebiesko

Parowanie nie powiodło
się
Niski poziom baterii

-

3 min passed (pairing
failed)
Low battery

Zwiększ głośność

Dotknij obszaru czujnika
i przesuń w górę
Dotknij obszaru czujnika
i przesuń w dół

Włączanie (1)
Włączanie (2)

Wyłączanie (1)
Wyłączanie (2)

Początek parowania
Parowanie powiodło się

Zmniejsz głośność

-

Power ON

Power OFF
Power OFF

Pairing

Miga 3 razy na
czerwono
Miga 3 razy na
czerwono

Krótki dźwięk

Miga szybko na zmianę
czerwony / niebieski
Miga 3 razy na
niebiesko
Miga 3 razy na
czerwono
Miga 4 razy na
czerwono
-

Krótki dźwięk

-

Krótki dźwięk

-

Krótki dźwięk

-

Krótki dźwięk

-

Krótki dźwięk

-

Krótki dźwięk

-

Pairing Successful

2. Odtwarzanie muzyki
Graj lub zatrzymaj
Następny utwór
Odtwarzany utwór

Poprzedni utwór

Przewiń do przodu

Naciśnij przycisk jeden
raz
Naciśnij przycisk dwa
razy
Naciśnij przycisk 3 razy
szybko(po rozpoczęciu
utworu)
Naciśnij przycisk 3 razy
szybko (przed
rozpoczęciem utworu)
Podczas odtwarzania
dotknij czujnika przez 2
sekundy

Zatrzymaj przewijanie

Zdejmij palec z obszaru
czujnika lub naciśnij raz

Krótki dźwięk

-

Naciśnij przycisk jeden
raz

Krótki dźwięk

-

Naciśnij przycisk jeden
raz

Krótki dźwięk

-

3. Dzwonienie
Połączenie
przychodzące
(rozpoczęcie)
Rozłączanie

Jak sparować
1. Włącz funkcję Bluetooth podłączanego urządzenia Bluetooth (smartfon, dap itp.).
Zapoznaj się z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia Bluetooth.
2. Zasilanie włącza się automatycznie podczas wyjmowania lewej i prawej jednostki
głównej z podstawki. W przypadku obsługi ręcznej przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
przez 3 sekundy, a następnie zwolnij palec.
3. Wybierz lewy lub prawy i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 5 sekund.
Wskaźnik LED miga na przemian na niebiesko i czerwono i przechodzi w tryb parowania.
4. Wybierz „Fostex TM2 left” oraz „Fostex TM2 Right” wyświetlane na liście urządzeń
podłączanego urządzenia Bluetooth.
5. Po zakończeniu parowania urządzenie Bluetooth wyświetli komunikat Połączono.
6. W tym samym czasie wykonywane jest wstępne połączenie z drugą jednostką główną, a
na urządzeniu Bluetooth następuje „żądanie parowania Bluetooth”. Wybierz
„Parowanie” oraz „Zestaw par”. Połączenie między lewą i prawą stroną zostanie
wykonanie, a prace parowania zostaną zakończone.
Metoda ustawień początkowych (powrót do ustawień fabrycznych)
1. Najpierw odłącz kabel USB od podstawki
2. Następnie wyjmij lewą lub prawą jednostkę główną, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
prze 15 sekund, a następnie zwolnij palec. Wskaźnik LED zacznie szybko migać na
niebiesko.
3. Następnie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny drugiego urządzenia głównego przez 15
sekund i zwolnij palec. Wskaźnik LED również będzie migał na niebiesko.
4. W tych warunkach (lewa i prawa dioda LED szybko migają na niebiesko), zbliż lewą i
prawą jednostkę główną o około 2 cm. Obra wskaźniki LED wyłącza się raz, a po około 2
sekundach tylko czerwona dioda LED głównej jednostki mignie naprzemiennie na
czerwono i niebiesko.
5. W tym stanie (prawy: wyłączone, lewy: szybkie miganie czerwone i niebieskie), umieść
obie jednostki główne z powrotem w podstawce bez podłączonego kabla USB. Oba
wskaźniki LED zgasną, a wszystkie informacje zostaną zresetowane do stanu
początkowego (ustawień fabrycznych).

6. Następnie, gdy obie jednostki zostaną usunięte z bazy, tylko wskaźnik LED lewego będzie
migać na przemian na niebiesko i automatycznie przejdzie w tryb parowania.
Wskaźnik LED stacji ładującej
Status
Czerwona dioda
Podłącz kabel USB do
Gdy jednostka
Miga raz na
zasilacza sieciowego główna TM2 nie jest
czerwono
USB, który łączy się z
umieszczona
gniazdem sieci
elektrycznej
Podłącz kabel USB do
Po umieszczeniu
Powoli miga na
zasilacza sieciowego
jednostki głównej
czerwono
USB, który łączy się z
TM2
gniazdem sieci
elektrycznej
Jedno TM2
Naładowana w 90%
Zakończono
ładowanie
W zestawie
2 szt słuchawek TM2 (lewa / prawa)
1 szt stacja do ładowania
1 szt kabel do ładowania
1 szt pokrowiec na słuchawki
3 pary końcówek do słuchawek (S,ML)
1 szt naklejka fostex
1 szt instrukcja obsługi

Zielona dioda
-

-

Świeci na zielono
Zgaszone

Specyfikacja
• Rodzaj przetwornika: dynamiczny o średnicy 6mm
• Impedancja: 16 Ohm
• Zakres pasma audio: 20Hz ~ 20kHz
• Pasmo przenoszenia: 10Hz ~ 40kHz
• Rodzaj mikrofonu: MEMS
• Wodoodporność: IPX5
• Radio: Bluetooth 5.0 - pasmo transmisji: 2.4 GHz (2402 ~ 2480 MHz); maksymalna
emitowana moc radiowa 3,44 mW / EIRP 5,37 dBm
• Klasa sygnału wejściowego: Class2
• Tryb transmisji: FHSS
• Zasięg: ok. 10m
• Profile: A2DP 1.3, ACRCO 1.6, HSP 1.2, HFO 1.7
• Kodek: AAC, apt-X, SBC
• Ochrona treści: SCMS-T
• Bateria: 2 x litowo-jonowa JHY451223 85mAh 3.7V 0,315 Wh / waga: 2x 2.1g
• Czas ładowania: około 1.5h do pełnego naładowania
• Czas odtwarzania: do koło 10 godzin
• Wymiary: 21.6mm x 14.6mm x 6.5mm
• Waga: 2x 11g (wliczając w to kable i słuchawki)
• Wymiary stacji ładującej: 138mm x 67mm x 35mm
• Waga stacji ładującej: 128g (bez TM2)

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Fostex Company, A Division of Foster Electric Company, Limited,
oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy
dyrektywy 2011/65/EU.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że
zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi
odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.
Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go
zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same
funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów
zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach
urzędów.
Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu
odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź
odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.
Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany
produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych i należy przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnikach lub
punktach zbierania odpadów
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