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 Instrukcja użytkowania

Głośnik USB 
Nr zam. 1425991

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do odtwarzania analogowych sygnałów audio (poziom liniowy), które występują 
np. na wyjściu liniowym karty dźwiękowej komputera lub notebooka.
Podłączenie sygnału audio do głośnika USB następuje poprzez wtyczkę typu jack 3,5 mm. 
Urządzenie zasilane jest przez USB.
Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kon-
taktu z wilgocią, np. w łazience, itp. 
Ze względów bezpieczeństwa przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Korzys-
tanie z produktu do celów innych niż opisane powyżej może prowadzić do jego uszkodzenia. 
Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie zagrożeń, takich jak zwar-
cie, pożar itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. 
Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkowania.
Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie 
nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Zawartość zestawu
• Głośnik
• Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania           
Pobierz aktualne instrukcje użytkowania za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub 
przeskanuj widoczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie in-
ternetowej.

Objaśnienia symboli
  Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo 

użytkowania urządzenia. 

 Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

Zasady bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawar-
tych w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do 
zasad bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych 
przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
•  Nie należy pozostawiać opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci. Może ono 

stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
•  W przypadku zbyt wysokiej głośności może dojść do uszkodzenia słuchu. Dlatego 

należy zawsze ustawiać głośność przyjemną dla uszu!
•  Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim pro-

mieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, 
łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.

• Nie należy wystawiać produktu nie działanie obciążeń mechanicznych.
•  Jeśli bezpieczna praca produktu nie  jest już możliwa, należy wyłączyć go z 

eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpiecznej pracy nie 
da się zagwarantować, jeśli produkt:

 - ma widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 -  przez dłuższy okres czasu był przechowywany w niesprzyjających warunkach 

środowiskowych lub
 - doszło do znacznych uszkodzeń podczas transportu.
•  Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, 

wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia.

•  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, 
bezpieczeństwa lub podłączenia systemu należy skonsultować się ze specjalistą.

•  Konserwację, dopasowywania i naprawę należy pozostawić fachowcom lub 
warsztatom specjalistycznym.

•  Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej inst-
rukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowca-
mi.

Podłączenie, uruchomienie i obsługa
  Odtwarzanie dźwięku następuje zawsze poprzez wtyczkę typu jack 3,5 mm. Złącze 

USB służy jedynie do zasilania głośnika, ale nie do przesyłania sygnału audio.
• Za pomocą regulatora głośności znajdującego się na kablu należy ustawić  niską głośność. 

W tym celu obróć go w kierunku „-“.
• Połącz wtyczkę typu jack z analogowym wyjściem audio (poziom liniowy) komputera (np. 

z oznaczeniem „Audio-Out“, „Line-Out“ lub „Phones“). Przestrzegaj instrukcji użytkowania 
komputera lub notebooka.

• Połącz wtyczkę USB głośnika z portem USB komputera/notebooka lub z hubem USB z 
własnym zasilaczem.

 Port USB musi dostarczać prąd o natężeniu min. 500 mA. 
  Dlatego głośnika nie należy podłączać do huba USB bez własnego zasilacza ani nie 

należy korzystać z portu USB klawiatury.
  Jeżeli port USB nie będzie dostarczać wystarczającej ilości prądu, wówczas sygnał 

audio zostanie znacznie zniekształcony zwłaszcza przy wysokiej głośności.
• Za pomocą regulatora głośności znajdującego się na kablu można ustawić głośność zgodnie 

z życzeniem.
 Obróć regulator w kierunku „+“: Zwiększenie głośności
 Obróć regulator w kierunku „-“: Zmniejszenie głośności

Konserwacja i czyszczenie
• Przed każdym czyszczeniem produktu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
• Nie należy używać silnie działających detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników 

chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkc-
jonowanie urządzenia.

• Do czyszczenia produktu należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki.

Utylizacja
Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z od-
padami domowymi nie jest dozwolone. Produkt należy po zakończeniu jego 
eksploatacji utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne
Napięcie ................................................5 V/DC przez USB
Pobór prądu ..........................................maks. 500 mA
Wejście audio .......................................przez wtyczkę typu jack 3,5 mm
Moc wyjściowa ......................................3 W x 2 (RMS)
Zakres częstotliwości ............................90 - 20000 Hz
Warunki otoczenia ................................ temperatura -20 °C do +60 °C, względna wilgotność 

powietrza 20% do 80%, bez kondensacji
Długość kabla ....................................... ok. 1 m
Wymiary ................................................65 x 65 x 65 mm (Wys. x Szer. x Głęb.)
Waga ....................................................290 g


