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1. Wprowadzenie
Szanowni	Państwo,
dziękujemy	za	zakup	naszego	produktu.
Produkt	jest	zgodny	z	obowiązującymi,	ustawowymi	wymogami	krajowymi	i	europejskimi.
Aby	utrzymać	ten	stan	i	zapewnić	bezpieczną	eksploatację,	użytkownik	musi	przestrzegać	niniejszej	instrukcji	obsługi!

	 Niniejsza	 instrukcja	 użytkowania	 jest	 częścią	 tego	 produktu.	 Instrukcja	 zawiera	 ważne	 wskazówki	
dotyczące	uruchamiania	i	użytkowania.	Należy	o	tym	pamiętać,	gdy	produkt	przekazywany	jest	osobom	
trzecim.	Prosimy	zachować	niniejszą	instrukcję	do	wykorzystania	w	przyszłości!

Potrzebujesz	pomocy	technicznej?	Skontaktuj	się	z	nami!:	(Godziny	pracy:	pn.-pt.	9:00	-	17:00)
	 	 Klient	indywidualny	 	 Klient	biznesowy	
E-mail:	 	 bok@conrad.pl  b2b@conrad.pl
Tel:		 	 801	005	133	 	 (12)	622	98	22	
	 	 (12)	622	98	00
Fax:	 	 (12)	622	98	10	 	 (12)	622	98	10
Strona	www:	 www.conrad.pl
Dystrybucja	Conrad	Electronic	Sp.	z	o.o.,	ul.	Kniaźnina	12,	31-637	Kraków,	Polska

2. Objaśnienie symboli

	 Symbol	błyskawicy	pojawia	się,	jeśli	istnieje	zagrożenie	dla	zdrowia,	np.	ryzyko	porażenia	prądem.

	 Symbol	 wykrzyknika	 w	 trójkącie	 oznacza	 ważne	 uwagi	 zawarte	 w	 niniejszej	 instrukcji	 obsługi,	 których	
należy	przestrzegać.

	 Symbol	„strzałki”	pojawia	się,	gdy	podawane	są	konkretne	wskazówki	i	uwagi	dotyczące	obsługi.
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3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt	służy	do	wzmacniania	sygnału	audio	i	przekształcania	go	w	słyszalne	fale	dźwiękowe.	Wejścia	audio	można	
połączyć	z	odpowiednimi	wyjściami	audio	urządzeń	odtwarzających	dźwięk.	Produkt	może	również	służyć	jako	stojak	
pod	telewizor.	Zasilanie	odbywa	się	za	pośrednictwem	gniazdka	elektrycznego.
Urządzenie	 jest	 przeznaczone	 do	 użytku	 wewnątrz	 pomieszczeń,	 korzystanie	 na	 zewnątrz	 pomieszczeń	 nie	 jest	
dozwolone.	Należy	unikać	kontaktu	z	wilgocią,	np.	w	łazienkach	itp.
Ze	 względów	 bezpieczeństwa	 oraz	 względów	 licencyjnych,	 nie	 można	 modyfikować	 i/lub	 zmienić	 produktu.	 W	
przypadku	 korzystania	 z	 produktu	 w	 celach	 innych	 niż	 opisane,	 produkt	 może	 zostać	 uszkodzony.	 Niewłaściwe	
użytkowanie	może	ponadto	spowodować	zagrożenia,	takie	jak	zwarcia,	oparzenia,	porażenie	prądem,	itp.	Dokładnie	
przeczytać	 instrukcję	obsługi	 i	zachować	 ją	do	późniejszego	wykorzystania.	Produkt	można	przekazywać	osobom	
trzecim	wyłącznie	z	załączoną	instrukcją	obsługi.
Wszystkie	nazwy	firm	i	produktów	są	znakami	towarowymi	ich	właścicieli.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.

4. Zakres dostawy
• Głośnik	typu	soundbase
• Pilot	zdalnego	sterowania	(zawiera	baterię)
• Kabel	audio	(Jack	3,5	mm	na	Jack	3,5	mm)

• Kabel	audio	(Jack	3,5	mm	na	2	x	RCA)
• Kabel	elektryczny
• Instrukcja	użytkowania	

Aktualne instrukcje użytkowania      
Pobierz	 najnowsze	 instrukcja	 ze	 strony	 www.conrad.com/downloads	 lub	 zeskanuj	 kod	 QR.	
Postępować	zgodnie	z	instrukcjami,	podanymi	na	stronie	internetowej.

5. Cechy i funkcje
• Bezprzewodowe	połączenie	przez	Bluetooth®	lub	NFC
• Moc	wyjściowa:	2	x	15	W	+	30	W	(RMS)
• Cyfrowe	brzmienie	wysokiej	jakości
• Wejście	optyczne
• Wejście	AUX

• 2	głośniki,	1	subwooferem
• Pilot
• Metalowa	kratka
• Stopy	antypoślizgowe
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6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

a) Ogólne
• Produkt	nie	jest	zabawką.	Należy	trzymać	go	poza	zasięgiem	dzieci	i	zwierząt.
• Dopilnować,	 aby	 materiały	 opakowaniowe	 nie	 zostały	 pozostawione	 bez	 nadzoru.	 Dzieci	 mogą	 się	
zacząć	nimi	bawić,	co	jest	niebezpieczne.

• Chronić	 produkt	 przed	 ekstremalnymi	 temperaturami,	 bezpośrednim	 światłem	 słonecznym,	 silnymi	
wibracjami,	wysoką	wilgotnością,	wilgocią,	palnymi	gazami,	oparami	i	rozpuszczalnikami.

• Nie	narażać	produktu	na	obciążenia	mechaniczne.
• Jeśli	bezpieczna	praca	nie	 jest	dłużej	możliwa,	należy	przerwać	użytkowanie	 i	zabezpieczyć	produkt	
przed	ponownym	użyciem.	Bezpieczna	praca	nie	jest	możliwa,	jeśli	produkt:
 - został	uszkodzony;	
 - nie	działa	prawidłowo,	
 - był	przechowywany	przez	dłuższy	okres	czasu	w	niekorzystnych	warunkach	lub	
 - został	nadmiernie	obciążony	podczas	transportu.

• Z	produktem	należy	obchodzić	się	ostrożnie.	Wstrząsy,	uderzenia	lub	upuszczenie	produktu	spowodują	
jego	uszkodzenie.

• Należy	 również	 wziąć	 pod	 uwagę	 instrukcje	 obsługi	 innych	 narzędzi,	 do	 których	 podłączone	 jest	
urządzenie.

• Nigdy	nie	dotykać	urządzenia	wilgotnymi	lub	mokrymi	rękami.
• Źródłem	napięcia	zasilania	może	być	tylko	odpowiednie	gniazdo	zasilania	(220	–	240	V/AC,	50/60	Hz),	
dostarczające	energię	elektryczną	z	sieci	publicznej.

• Przed	 podłączeniem	 do	 sieci	 zasilającej	 należy	 upewnić	 się,	 że	 wartości	 podane	 na	 tabliczce	
znamionowej	produktu	odpowiadają	wartościom	domowego	źródła	zasilania.

• Gniazdo	zasilania	powinno	znajdować	się	w	pobliżu	urządzenia	i	być	łatwo	dostępne.
• Nigdy	nie	odłączać	wtyczki	od	gniazda,	ciągnąc	za	przewód.	Odłączać	wyłącznie	trzymając	za	uchwyty	
na	wtyczce.

• Jeśli	produkt	nie	będzie	używany	przez	dłuższy	czas,	należy	odłączyć	wtyczkę	od	gniazda.
• Ze	względów	bezpieczeństwa	podczas	burzy	należy	odłączyć	wtyczkę	od	gniazda	sieci	elektrycznej.
• Należy	dopilnować,	aby	przewód	zasilający	nie	uległ	ściśnięciu,	zagięciu	lub	uszkodzeniu	przez	ostre	
krawędzie	 ani	 innemu	 mechanicznemu	 obciążeniu.	 Chronić	 przewód	 zasilający	 przed	 obciążeniami	
termicznymi	 powodowanymi	 nadmiernym	 zimnem	 lub	 ciepłem.	 Nie	 wolno	 modyfikować	 przewodu	
zasilającego.	W	przeciwnym	razie	przewód	zasilający	może	ulec	uszkodzeniu.	Uszkodzony	przewód	
zasilający	może	zagrażać	życiu	wskutek	porażenia	prądem.
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• Jeśli	przewód	zasilający	uległ	uszkodzeniu,	nie	wolno	go	dotykać.	Należy	najpierw	odciąć	zasilanie	od	
danego	gniazda	(np.	poprzez	wyłączenie	bezpieczników),	a	następnie	odłączyć	wtyczkę	od	gniazda.	W	
żadnym	wypadku	nie	używać	produktu	z	uszkodzonym	przewodem	zasilającym.

• Sprawdzać	regularnie,	czy	kabel	zasilania	oraz	wtyczka	kabla	zasilania	nie	są	uszkodzone.	Jeśli	kabel	
sieciowy	zostanie	uszkodzony,	należy	go	wymienić	na	inny,	o	identycznej	specyfikacji.

• Wtyczki	nie	należy	podłączać	ani	odłączać	mokrymi	rękami.
• Kabel	należy	położyć	 tak,	aby	potknięcie	się	 lub	pociągnięcie	kabla	nie	było	możliwe.	 Istnieje	ryzyko	
odniesienia	obrażeń.

• Na	urządzenie	elektryczne	nie	wolno	wylewać	płynów	ani	stawiać	na	nim	lub	w	jego	pobliżu	przedmiotów	
wypełnionych	 cieczą.	 Jeśli	 jakikolwiek	 płyn	 dostanie	 się	 do	 urządzenia,	 należy	 odciąć	 zasilanie	 od	
gniazda	sieciowego	(np.	za	pomocą	automatycznego	wyłącznika	bezpieczeństwa)	a	następnie	odłączyć	
wtyczkę	zasilającą	od	gniazda	elektrycznego.	Produktu	nie	wolno	dalej	używać.	Należy	przekazać	go	
do	specjalistycznego	warsztatu.

• Nigdy	 nie	 używać	 produktu	 bezpośrednio	 po	 tym,	 jak	 został	 przeniesiony	 z	 zimnego	 do	 ciepłego	
pomieszczenia.	 Skraplająca	 się	 woda	 w	 pewnych	 okolicznościach	 może	 spowodować	 uszkodzenie	
urządzenia.	Przed	podłączeniem	i	użyciem	produktu,	należy	najpierw	poczekać,	aż	produkt	schłodzi	się	
do	temperatury	pokojowej.	Zależnie	od	okoliczności,	może	to	potrwać	kilka	godzin.

• Otwory	wentylacyjne	nie	mogą	być	zasłonięte.
• Nie	 umieszczać	 produktu	 w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 źródeł	 ciepła	 (np.	 grzejnik,	 piekarnik,	 płyta	
grzejna,	wzmacniacz).

• Nie	umieszczać	produktu	w	pobliżu	źródeł	pola	magnetycznego	(np.	głośnika,	kuchenki	mikrofalowej).
• Nie	umieszczać	produktu	bezpośrednio	na	wzmacniaczach	lub	amplitunerach.
• Nie	wolno	stawiać	żadnych	otwartych	źródeł	ognia,	takich	jak	zapalone	świece,	na	urządzeniu	ani	w	jego	
bezpośrednim	sąsiedztwie.

• Nie	 wolno	 słuchać	 muzyki	 przy	 dużym	 natężeniu	 dźwięku	 przez	 długi	 czas.	 Może	 to	 spowodować	
uszkodzenie	słuchu.

• Jeśli	istnieją	wątpliwości	w	kwestii	obsługi,	bezpieczeństwa	lub	podłączania	produktu,	należy	zwrócić	się	
do	wykwalifikowanego	fachowca.

• Prace	 konserwacyjne,	 regulacja	 i	 naprawa	 mogą	 być	 przeprowadzane	 wyłącznie	 przez	 eksperta	 w	
specjalistycznym	zakładzie.

• Jeśli	 pojawią	 się	 jakiekolwiek	 pytania,	 na	 które	 nie	ma	odpowiedzi	w	 niniejszej	 instrukcji,	 prosimy	 o	
kontakt	z	naszym	biurem	obsługi	klienta	lub	z	innym	specjalistą.

b) Baterie (pilot zdalnego sterowania)
• Bateria	należy	wkładać	zgodnie	z	właściwą	polaryzacją.
• Wyjąć	baterii,	jeśli	urządzenie	nie	jest	używane	przez	dłuższy	czas,	aby	uniknąć	uszkodzenia	z	powodu	
wycieku.	 Nieszczelne	 lub	 uszkodzone	 baterie	 w	 kontakcie	 ze	 skórą	 mogą	 powodować	 oparzenia.	
Podczas	obchodzenia	się	z	uszkodzonymi	bateriami	należy	nosić	rękawice.

• Baterie	należy	przechowywać	w	miejscu	niedostępnym	dla	dzieci.	Nie	zostawiać	baterii	bez	nadzoru,	
ponieważ	mogą	zostać	połknięte	przez	dzieci	lub	zwierzęta.

• Nie	rozbierać	baterii,	nie	powodować	zwarć	i	nie	wrzucać	do	ognia.	Nigdy	nie	próbować	ładować	baterii	
jednorazowych.	Istnieje	niebezpieczeństwo	wybuchu!
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7. Części składowe
a) Głośnik typu soundbar

bt

1 2 3

4
5 6

7
8

9

1 Gniazdo	wejściowe	kabla	zasilania
2 Wejście	AUX
3 Wejście	optyczne
4 Pole	czujnika	NFC
5 Przełącznik	zasilania	/	Przycisk	SOURCE

6 Regulacja	głośności
7 Wyświetlacz
8 Odbiornik	podczerwieni
9 Głośnik
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b) Pilot

1016

1115

12

1314

10 Przycisk	MUTE
11 Poprzedni	/	Następny	utwór
12 Przycisk	PAIR	/	Odtwarzanie	/	Wstrzymanie
13 Przyciski	korektora	(NEWS	/	MOVIE	/	MUSIC)
14 Przyciski	wyboru	źródła	dźwięku	(AUX	/	BT	/	OPTICAL)
15 Regulacja	głośności
16 Przełącznik	zasilania

8. Wymiana baterii (pilot zdalnego sterowania)
	 W	dostarczonym	pilocie	jest	już	założona	bateria	guzikowa.	

	 Przed	pierwszym	użyciem	należy	wyciągnąć	ochronny	pasek	folii	z	komory	baterii.	Pasek	ochronny	stosuje	
się	w	celu	zapobiegania	wczesnemu	rozładowaniu	baterii.

2

3

1

	 Baterię	należy	wymienić,	jeśli	produkt	nie	będzie	reagować	na	polecenia	pilota.
• Odkręcić	pokrywę	komory	baterii	za	pomocą	małego	śrubokrętu	krzyżakowego.
• Zdjąć	pokrywę.
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• Włożyć	nową	baterię	guzikową	CR2032.	Biegun	dodatni	(+),	powinien	być	skierowany	na	zewnątrz.
• Założyć	pokrywę	komory	baterii	i	zabezpieczyć	usuniętą	wcześniej	śrubą.

C
R
2
0
3
2
L

C
R

2032L

	 Pilota	kierować	pilota	zawsze	bezpośrednio	w	kierunku	odbiornika	podczerwieni	(8).	

	 Upewnić	się,	że	odbiornik	podczerwieni	nie	jest	zasłonięty.

9. Ustawianie telewizora
	 Upewnić	się,	że	telewizor	jest	bezpieczny.	W	pewnych	okolicznościach,	w	przypadku	dużych	poziomów	
głośności,	niektóre	telewizory	mogą	drgać.

	 Produkt	 nie	 nadaje	 się	 pod	 telewizory	 z	 małymi	 stopami,	 skupiającymi	 cały	 ciężar	 na	 dwóch	 małych	
obszarach.	Należy	używać	 tylko	 telewizorów,	posiadających	szerokie	podstawy,	 rozkładające	ciężar	na	
dużym	obszarze.

• Telewizor	należy	ustawić	na	środku	tego	urządzenia.
• Maksymalne	wymiary	bazowe:	60	x	30	cm	(szer.	x	gł.)
• Maksymalne	dopuszczalne	obciążenie:	50	kg
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10. Podłączanie

	 Przed	podłączeniem	kabli	ten	produkt	i	wszystkie	podłączane	urządzenia	muszą	być	wyłączone.

a) Wejście optyczne
• Z	wejścia	optycznego	(3)	zdjąć	nasadkę.
• Sprzedawanym	oddzielnie	kablem	optycznym	połączyć	urządzenie	z	wyjściem	optycznym	telewizora	(lub	innego	
urządzenia	audio).

b) Wejście AUX
	 Aby	 uniknąć	 zniekształceń	 lub	 niedopasowania,	 które	 mogą	 spowodować	 uszkodzenie	 produktu	 lub	
podłączonego	urządzenia	audio,	do	gniazda	AUX	(2)	należy	podłączać	tylko	urządzenia,	wyposażone	w	
wyjście	RCA	lub	słuchawkowe.

• Gniazdo	AUX	należy	połączyć	za	pomocą	dostarczonego	kabla	JACK-JACK	z	gniazdem	słuchawkowym	lub	LINE	
OUT	telewizora	(lub	innego	urządzenia	audio).

LINE OUT

• Albo	za	pomocą	dostarczonego	kabla	JACK-RCA	można	połączyć	wejście	AUX	z	wyjściem	RCA	telewizora	(lub	
innego	urządzenia	audio).
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AUDIO OUT

c) Zasilanie
Kabel	zasilania	podłączyć	do	gniazda	zasilania	(1)	oraz	do	odpowiedniego	gniazda	sieciowego.

11. Uruchomienie
a) Włączanie i wyłączanie
• Nacisnąć	przełącznik	zasilania	(5,	16),	aby	włączyć	urządzenie.	Na	wyświetlaczu	pojawi	się	na	krótko	wskaźnik	
"HELLO",	a	następnie	ostatnio	wybrany	kanał.

• Aby	 włączyć	 tryb	 czuwania,	 należy	 wcisnąć	 na	 ok.	 2	 sekundy	 przełącznik	 zasilania	 lub	 nacisnąć	 przełącznik	
zasilania	na	pilocie	zdalnego	sterowania.

• Aby	całkowicie	wyłączyć	urządzenie,	należy	wyjąć	wtyczkę	kabla	zasilania	z	gniazdka	sieciowego.
• Jeśli	 w	 ciągu	 15	minut	 urządzenie	 nie	 odbierze	 żadnego	 sygnału	 audio,	 tryb	 czuwania	 zostanie	 uruchomiony	
automatycznie.

b) Wybieranie źródła dźwięku
Nacisnąć	 przycisk	SOURCE	 (5)	 na	 urządzeniu	 lub	 przycisk	AUX,	BT	 (Bluetooth®)	 lub	OPTICAL	 (14)	 na	 pilocie	
zdalnego	sterowania.	Na	wyświetlaczu	pojawi	się	odpowiedni	wskaźnik.
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c) Regulowanie głośności
	 Przed	rozpoczęciem	odtwarzania	zredukować	całkowicie	poziom	głośności	w	telewizorze,	a	następnie	go	
zwiększyć,	zanim	będzie	można	regulować	głośność	w	tym	urządzeniu.

• Użyć	regulatorów	głośności	(6,	15),	aby	zwiększyć	(+)	lub	zmniejszyć	(–)	poziom	głośności.	Przytrzymać	wciśnięty	
przycisk,	aby	szybko	przewijać	wartości.

• Nacisnąć	 przycisk	MUTE	 (10),	 aby	 wyciszyć	 dźwięk.	 Nacisnąć	 ponownie	 przycisk	MUTE	 lub	 użyć	 regulatora	
głośności,	aby	ponownie	włączyć	dźwięk.

	 Jeśli	głośnik	nie	będzie	wydawać	żadnego	dźwięku,	a	na	wyświetlaczu	pojawi	się	komunikat	 "PLEASE	
CHANGE	 YOUR	 SOURCE	 DEVICE	 TO	 PCM	 MODE	 UNDER	 AUDIO	 OUTPUT	 SETTING",	 wyjściu	
optycznemu	urządzenia	źródłowego	należy	ustawić	tryb	PCM.

d) Korektor charakterystyki
• Nacisnąć	jeden	z	przycisków	korektora	NEWS	/	MOVIE	/	MUSIC	(13),	aby	wybrać	żądany	efekt	korekcji.

Opcja Tryb odpowiedni dla
NEWS Aktualności,	reportaże,	wywiady,	itp.
MOVIE Filmy,	seriale
MUSIC Muzyka

• Na	wyświetlaczu	pojawi	się	odpowiedni	wskaźnik.	

e) Regulacja jasności wyświetlacza
W	trybie	czuwania	można	zmienić	jasność	wyświetlacza	za	pomocą	przycisku	regulacji	głośności.

f) Połączenie Bluetooth®

• Wybieranie	źródła	Bluetooth	Jeśli	produkt	nie	jest	połączony	z	żadnym	urządzeniem	Bluetooth®,	wyświetlany	jest	
wskaźnik	"NO	BT".

• Produkt	znajduje	się	w	trybie	parowania.	Alternatywnie	można	wcisnąć	na	ok.	2	sekundy	przycisk	PAIR	 (12).	Z	
głośników	dobiegnie	komunikat	"Pairing",	a	na	wyświetlaczu	pojawi	się	wskaźnik	"PAIR".

• W	urządzeniu	Bluetooth®	włączyć	tryb	wyszukiwania.
• Z	 wykazu	 dostępnych	 urządzeń	 wybrać	 opcję	 "renkforce	 TT318".	 Po	 pomyślnym	 połączeniu	 obu	 urządzeń	 z	
głośników	dobiegnie	komunikat	"Paired"	(sparowane).	Na	wyświetlaczu	pojawi	się	wskaźnik	"BT".

• Można	uruchomić	odtwarzanie.
• Aby	rozłączyć	połączenie,	w	urządzeniu	Bluetooth	należy	wybrać	inne	urządzenie	lub	wyłączyć	funkcję	Bluetooth®. 
• W	przypadku	odłączenia	produktu	od	urządzenia	Bluetooth,	na	wyświetlaczu	pojawi	się	komunikat	"Disconnected"	
(rozłączone).
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	 Nowe	urządzenie	musi	być	najpierw	sparowane	z	tym	produktem.

	 Na	otwartej	przestrzeni	zasięg	wynosi	maks.	8	m.

	 Jeśli	to	konieczne,	wprowadzić	hasło	"0000".

	 Jeśli	 powiązanie	 już	 istnieje,	 należy	 nacisnąć	 przycisk	 PAIR,	 aby	 włączyć	 tryb	 parowania.	 W	 takim	
przypadku	istniejące	połączenie	zostanie	utracone.

	 Jeśli	 połączenie	 z	 innym	urządzeniem	nie	 zostanie	nawiązane	w	ciągu	2	minut,	 przywrócone	zostanie	
poprzednie,	utracone	połączenie.

	 Połączenie	zostanie	przerwane	w	przypadku	przekroczenia	maksymalnego	zasięgu.

	 Aby	ponownie	powiązać	urządzenie,	należy	umieścić	je	w	obszarze	wykrywalności.

	 Jeśli	połączenie	nie	zostanie	nawiązane,	należy	wykonać	wcześniej	podane	polecenia.

	 Urządzenie	musi	używać	standardu	A2DP	(Advanced	Audio	Distribution	Profile).

	 Jeśli	 urządzenie	 obsługuje	 profil	AVRCP	 (Audio	 Video	 Remote	 Control	 Profile),	 odtwarzaniem	 będzie	
można	sterować	za	pomocą	przycisków	pilota	(11,	12).

g) Tryb NFC
NFT	to	skrót	od	Near	Field	Communication	(komunikacja	bliskiego	pola)	to	technologia	komunikacji	krótkozasięgowej.	
Należy	pamiętać,	że	tryb	NFC	głośnika	będzie	działać	wtedy,	gdy	urządzenie	przenośne	będzie	również	wyposażone	
w	tę	technologię.
• Jako	źródło	dźwięku	wybrać	w	produkcie	opcję	"BT".
• W	urządzeniu	mobilnym	włączyć	funkcję	NFC.
• Zbliżyć	urządzenie	przenośne	do	czujnika	NFC	(4)	w	głośniku.	Urządzenie	zacznie	wibrować	lub	na	ekranie	pojawi	
się	komunikat.

• W	urządzeniu	mobilnym	uruchomić	odtwarzanie.
• Jako	ostatni	krok,	urządzenie	mobilne	należy	zdjąć	z	czujnika	NFC.

	 Podczas	 transmisji	 danych	 w	 trybie	 NFC,	 w	 celu	 uzyskania	 odpowiedniego	 połączenia,	 urządzenie	
przenośne	nie	może	być	umieszczone	w	etui	lub	osłonięte	pokrywą.
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12. Rozwiązywanie problemów
Brak zasilania.
• Upewnić	się,	że	kabel	zasilania	jest	prawidłowo	podłączony.	
• Sprawdzić,	czy	gniazdo	zasilania	nie	jest	uszkodzone.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.
• Używać	pilota	wewnątrz	zakresu	detekcji.
• Skierować	pilota	w	stronę	odbiornika	podczerwieni.
• Bateria	jest	rozładowana	i	należy	ją	wymienić.
• Prawdopodobnie	bateria	została	włożona	nieprawidłowo.
Głośne buczenie.
• Odłączyć	urządzenie	od	źródła	zasilania	i	oczyścić	styki	wtyczki	kabla	audio.
Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
• Odłączyć	kabel	zasilania	i	podłączyć	ponownie.
Brak odtwarzania dźwięku.
• Upewnić	się,	że	produkt	nie	jest	wyciszony.
• W	przypadku	korzystania	z	połączenia	optycznego	upewnić	się,	że	w	urządzeniu	źródłowym	aktywny	jest	tryb	PCM.
Produkt nie pojawia się na wykazie dostępnych urządzeń Bluetooth®.
• Upewnić	się,	że	urządzenie	jest	włączone.
• Upewnić	się,	że	w	urządzeniu	Bluetooth®	włączona	jest	funkcja	Bluetooth®.

13. Konserwacja i czyszczenie
	 Nie	stosować	agresywnych	detergentów,	alkoholu	ani	 innych	rozpuszczalników	chemicznych,	ponieważ	
mogą	one	spowodować	uszkodzenie	obudowy	a	nawet	ograniczyć	funkcjonalność	produktu.

• Przed	czyszczeniem	urządzenia,	należy	je	odłączyć	od	źródła	zasilania	oraz	od	podłączonych	urządzeń.
• Do	czyszczenia	produktu	należy	stosować	suchą,	niestrzępiącą	się	szmatkę.
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14. Deklaracja zgodności (DOC)
My,	Conrad	Electronic	SE,	Klaus-Conrad-Straße	1,	D-92240	Hirschau,	deklarujemy,	że	produkt	 ten	 jest	zgodny	z	
postanowieniami	Dyrektywy	2014/53/UE.

	 Pełny	 tekst	 deklaracji	 zgodności	 UE	 jest	 dostępny	 pod	 następującym	 adresem	 internetowym: 
www.conrad.com/downloads

	 Wybierz	 język,	 klikając	 na	 symbol	 flagi	 i	 wprowadź	 numer	 katalogowy	 produktu	w	 polu	wyszukiwania;	
następnie	możesz	pobrać	deklarację	zgodności	UE	w	formacie	pdf.

15. Utylizacja
a) Produkt

	 Elektroniczne	 urządzenia	 mogą	 być	 poddane	 recyklingowi	 i	 nie	 należą	 do	 odpadów	 z	 gospodarstw	
domowych.	 Produkt	 należy	 utylizować	 po	 zakończeniu	 jego	 eksploatacji	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	prawnymi.	Usunąć	wszystkie	włożone	baterie/akumulatory	i	wyrzucić	je	oddzielnie	od	produktu.

b) Baterie/akumulatory
	 Konsument	jest	prawnie	zobowiązany	(rozporządzenie	dotyczące	baterii)	do	zwrotu	wszystkich	zużytych	

baterii/akumulatorów.	Wyrzucanie	baterii	z	odpadami	domowymi	jest	zabronione.

	 Zawierające	szkodliwe	substancje	baterie/akumulatory	oznaczone	są	symbolem,	który	wskazuje	na	zakaz	
wyrzucania	z	odpadami	domowymi.	Oznaczenia	dla	metali	 ciężkich:	Cd	=	kadm,	Hg	=	 rtęć,	Pb	=	ołów	
(oznaczenie	znajduje	się	na	bateriach/akumulatorach	np.	pod	ikoną	kosza	na	śmieci	po	lewej	stronie).

Zużyte	 baterie/akumulatory	 można	 także	 oddawać	 do	 nieodpłatnych	 gminnych	 punktów	 zbiorczych,	 do	 naszych	
sklepów,	lub	gdziekolwiek,	gdzie	sprzedawane	są	baterie.
W	ten	sposób	użytkownik	spełnia	wymogi	prawne	i	ma	swój	wkład	w	ochronę	środowiska.
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16. Dane techniczne
a) Głośnik typu soundbar
Napięcie	robocze ..............................................220	–	240	V/AC,	50/60	Hz
Pobór	mocy ......................................................18 W
Pobór	mocy	w	trybie	czuwania .........................<1 W
Pasmo	Bluetooth® .............................................2402	–	2480	MHz
Moc	wyjściowa ..................................................2	x	15	W	+	30	W	(RMS)
Zniekształcenia	harmoniczne	 ..........................1	%	(1	kHz,	1	W)
Czułość	wejścia	audio ......................................700	mV
Pasmo	przenoszenia ........................................40	–	20000	Hz
Impedancja .......................................................2	x	3	Ω	(głośnik),	6	Ω	(subwoofer)
Nośność ............................................................maks.	50	kg
Warunki	pracy ...................................................-10	do	+40	ºC,	35	–	80	%	wilgotności	względnej
Warunki	przechowywania .................................-20	do	+75	ºC,	45	–	65	%	wilgotności	względnej
Wymiary	(szer.	x	wys.	x	gł.) ..............................701	x	50	x	328	mm
Waga ................................................................3,4	kg

b) Pilot
Typ	baterii .........................................................CR2032
Zasięg ...............................................................6	m
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