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Beoplay E8 3rd Gen
Instrukcja obsługi
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Aplikacja Bang & Olufsen App

Użyj aplikacji Bang & Olufsen App do konfiguracji ustawień
produktu i funkcji poprawy muzyki.

 Rejestracja online

Zarejestruj produkt online na stronie www.bang-olufsen.com/register-product, 
aby uzyskać ważne informacje o aktualizacjach produktów i oprogramowania, 
a także uzyskać ekscytujące wiadomości i oferty od grupy BANG & OLUFSEN. 
Jeśli zakupiłeś swój produkt w sklepie BANG & OLUFSEN lub na stronie 
www.bang-olufsen.com, zostałeś automatycznie.

www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8
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Silikon

Zawartość pudełka

W pudełku znajdują się bezprzewodowe słuchawki Beoplay 
E8 3rd Gen, ładowarka, kabel ładujący USB-C, silikonowe 
wkładki douszne w czterech rozmiarach i wkładki Comply.
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Wkładki douszne ComplyTM 

Beoplay E8 3rd Gen zawiera wkładki silikonowe i wkładki 
Comply z wyjątkowo bezpiecznym dopasowaniem oraz 
membranę SweatGuardTM, która zapobiega wnikaniu wilgoci 
i wosku do portu dźwiękowego. Beoplay E8 3rd Gen są 
wyposażone we wkładki silikonowe w rozmiarze M, po 
wyjęciu z pudełka. Podczas używania wkładek piankowych 
ComplyTM, ściśnij piankową końcówkę i zroluj ją w cienki, 
okrągły cylinder. Pociągnij do tyłu i do ucha w kierunku 
kanału

Delikatnie włóż całą 
końcówkę do ucha. 
Trzymaj wkładkę na 
swoim miejscu, aż się 
rozszerzy. 

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie 
www.complyfoam.com. 



Pierwsze użycie

Przy pierwszym użyciu po rozpakowaniu, umieść słuchawki 
w etui do ładowania, a po naładowaniu wyjmij je, aby je włą- 
czyć.

L R

Słuchawki są gotowe do parowania Bluetooth, gdy wskaźniki 
stanu migają na niebiesko. Włącz Bluetooth w urządzeniu i 
wybierz Beoplay E8.
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Bluetooth - parowanie …

Beoplay E8 są gotowe do parowania Bluetooth po rozpako-
waniu z pudełka. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wy- 
bierz Beoplay E8. Ewentualnie zachowaj odległość mniejszą 
niż 20 cm między lewą a prawą słuchawką, dotknij i przytrzy-
maj przez 5 sekund, aby zainicjować parowanie Bluetooth. 
Wskaźnik zacznie migać na niebiesko i usłyszysz komunikat 
dźwiękowy. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz 
Beoplay E8. 
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Bluetooth
Bluetooth

Beoplay E8 

... Bluetooth - parowanie

Beoplay E8 zapamiętuje wcześniej podłączone urządzenia. 
Po włączeniu Beoplay E8 próbuje ponownie połączyć się z 
wcześniej podłączonymi urządzeniami. 
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Ładowanie - słuchawki

W pełni naładowany futerał zapewnia 4 dodatkowe opłaty 
za słuchawki podczas podróży. Dioda LED ładowarki wska- 
zuje stan naładowania baterii w etui po otwarciu go bez 
słuchawek w etui oraz po wyjęciu słuchawek z etui.  
Zielona lampka oznacza, że pozostało więcej niż 1 ładowa- 
nie, a pomarańczowa, że pozostało mniej niż 1 ładowanie. 
Naładuj etui, gdy dioda świeci się na czerwono.
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Ładowanie - etui …

Ładuj etui za pomocą kabla USB podłączonego do kom- 
putera lub ładowarki ściennej. Czas ładowania wynosi 
około 2 godzin. 
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… Ładowanie - etui.

Możesz też przeprowadzić ładowanie etui  za pomocą bezprze- 
wodowej wkładki ładującej. Umieść obudowę na powierz- 
chni ładującej i upewnij się, że ładowarka i obudowa są w 
trybie ładowania, zgodnie z odpowiednimi wskaźnikami. 
Czas ładowa- nia wynosi około 2,5 godziny. 
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Ładowanie - wskaźniki ładowania na etui.

Przy ładowaniu obudowy bez słuchawek, wskaźnik 
wewnątrz obudowy ładującej miga na pomarańczowo, a po 
całkowitym naładowaniu zmienia kolor na zielony. 

Podczas ładowania zarówno etui, jak i słuchawek, wskaźnik 
wewnątrz etui do ładowania miga na pomarańczowo. 
Wskaźnik miga na zielono, gdy słuchawki są w pełni 
naładowane. Po całkowitym naładowaniu obu słuchawek 
wskaźnik zmienia kolor na zielony.
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Włącz

Wyjmij słuchawki z etui ładującego i naciśnij prawą słuchaw- 
kę, aby ją włączyć. Kontrolka słuchawek świeci na biało, sły- 
chać sygnał dźwiękowy, a produkt jest gotowy do użycia. 

R
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Włóż słuchawki do uszu
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Odbieranie rozmów/słuchanie muzyki 

Lewa Prawa

Odtwarzanie/pauza ( ) x1

Następny utwór (   ) x2

Poprzedni utwór ( ) x2

Głośność         (   ) (-) dotknij i trzymaj (+) dotknij i trzymaj

Transparentność (      ) x1

Aktywacja głosem (  ) x3

Połączenie przychodzące (  ) x1 lub x1

Odrzucenie rozmowy ( ) trzymaj  0:05 lub trzymaj  0:05

Zakończenie rozmowy (   ) x2 lub x2
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Odtwarzanie muzyki …

Dotknij i przytrzymaj lewą lub prawą słuchawkę, aby dosto- 
sować głośność.

L R
>0:03 >0:03
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Odtwarzanie muzyki …

Naciśnij prawą słuchawkę, aby wstrzymać lub wznowić od- 
twarzanie. 

R
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… odtwarzanie muzyki

Dotknij dwukrotnie lewej słuchawki, aby przejść do pop -
rzedniej piosenki i dwukrotnie dotknij prawą słuchawkę, aby 
przejść do następnej piosenki podczas odtwarzania muzyki. 

L R
x2 x2
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Odbieranie rozmowy telefonicznej

W przypadku połączeń przychodzących dotknij jednej ze 
słuchawek, aby zaakceptować rozmowę lub przytrzymać 
przez 5 sekund, aby ją odrzucić. Podczas połączenia 
dwukrotnie dotknij jedną ze słuchawek, aby zakończyć 
połączenie lub potrójne dotknięcie, aby przekazać dźwięk z 
Beoplay E8 3rd Gen do podłączonego urządzenia. 

0:05 L/RL/RL/R x2



19

Transparentność

Dotknij lewej słuchawki, aby włączyć / wyłączyć transpa- 
rentność.

L
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Aktywacja głosem 

Trzykrotnie dotknij prawej słuchawki, aby włączyć aktywację 
głosem.

R

x3
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