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 SPKSB45-W

GŁOŚNIK BLUETOOTH
SOUND-BAR
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Specyfikacja Głośnika Sound-Bar















Model
Bluetooth
Wymiary
Kolor
Przyciski
Zasilacz
Wejście
Głośniki
Moc max.
Moc nominalna
Wodoodporność
Montaż
Waga
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:SPKSB45-W

:Tak; v4.0
:480 x 80 x 70 mm
:RAL 9016
:[On/Off] - [V+] - [V-] - [TWS]
:AC adapter 230V /12v (2A)
:AUX mini-jack (auto-aux)

:2 x 3 "głośnik 12W + membrana 2x
:25W
:12W
:Tak; IPX4

:stojący / ścienny
:1.4 kg

Lista Kontrolna Części Zestawu
Dziękujemy za wybór produktu marki AquaSound. Sound-Bar to wysokiej jakości, zaawansowany
technologicznie głośnik Bluetooth przeznaczony do użytku w łazience i kuchni. Poniżej znajduje się
lista elementów wchodzących w skład zestawu.
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Sposoby montażu Sound-Bar
Głośnik Sound-Bar może być zamontowany na różne sposoby. Poniżej znajdują się wszystkie
możliwości montażu głośnika z elementami niezbędnymi do jego zamontowania.
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Pionowy montaż naścienny głośnika Sound-Bar
1. Zamontuj aluminiowy uchwyt ścienny z tyłu głośnika Sound-Bar, użyj do tego dołączonych w
zestawie trzech śrub mocujących.

2. Wybierz miejsca na ścianie gdzie będzie zamontowany głośnik.
3. Przygotuj miejsce na ścianie zgodnie z ilustracją znajdującą się poniżej i wywierć dwa otwory
zgodnie z czerwonymi kropkami (8 mm średnicy).
4. Idealne miejsce na zamieszczenie przewodu zasilającego w ścianie jest oznaczone przez
niebieski krąg (5/8”). Przewód ten powinien mieć długość do 250 cm i kończyć się w
pomieszczeniu gdzie znajduje się zasilacz podłączony do gniazdka zasilania.
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5. W wywierconych otworach umieść dołączone do zestawu śruby.
6. Przed kontynuowaniem nakręć na śruby nakrętki motylkowe.

7. Podłącz kabel zasilający 12v do głośnika Sound-Bar.
8. Przesuń aluminiowy uchwyt ścienny zamontowany na głośniku przez nakrętki motylkowe.
9. Dokręć nakrętki motylkowe.

Poziomy montaż naścienny głośnika Sound-Bar

1. Zamontuj aluminiowy uchwyt ścienny z tyłu głośnika Sound-Bar, użyj do tego dołączonych w
zestawie trzech śrub mocujących.

2. Wybierz miejsca na ścianie gdzie będzie zamontowany głośnik.
3. Przygotuj miejsce na ścianie zgodnie z ilustracją znajdującą się poniżej i wywierć dwa otwory
zgodnie z czerwonymi kropkami (8 mm średnicy).
4. Idealne miejsce na zamieszczenie przewodu zasilającego w ścianie jest oznaczone przez
niebieski krąg (5/8”). Przewód ten powinien mieć długość do 250 cm i kończyć się w
pomieszczeniu gdzie znajduje się zasilacz podłączony do gniazdka zasilania.
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5. W wywierconych otworach umieść dołączone do zestawu śruby.
6. Przed kontynuowaniem nakręć na śruby nakrętki motylkowe.

7. Podłącz kabel zasilający 12v do głośnika Sound-Bar.
8. Przesuń aluminiowy uchwyt ścienny zamontowany na głośniku przez nakrętki motylkowe.
9. Dokręć nakrętki motylkowe.

System Twin-Link
Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty dźwiękowe, można bezprzewodowo połączyć drugi głośnik SoundBar z pierwszym.
Połączenie Twin-Link wykorzystuje zasadę głośnika „dowodzącego” i głośnika „podporządkowanego”.
Głośnik „dowodzący” może być połączony z urządzeniem za pomocą Bluetooth i automatycznie
przekaże odbierany sygnał, tak aby grał również głośnik „podporządkowany”. Istnieje możliwość
wyboru, który głośnik będzie dowodzącym, poprzez naciśnięcie na nim przycisku odpowiedzialnego
za połączenie głośników jako pierwszy.
1. Weź mały śrubokręt jako narzędzie służące do wciśnięcia przycisku łączenia głośników.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund przycisk łączenia znajdujący się z tyłu głośnika, który
ma być głośnikiem „dowodzącym”
3. W celu potwierdzenia wciśnięcia przycisku Sound-Bar wyda odpowiedni dźwięk.
4. Naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund przycisk łączenia znajdujący się z tyłu głośnika, który
ma być głośnikiem „podporządkowanym”
5. Po raz kolejny Sound-Bar wyda dźwięk potwierdzający wciśnięcie przycisku do połączenia.
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W tym momencie głośniki są już ze sobą połączone.

W celu rozłączenia ze sobą głośników Sound-Bar należy:
1. Za pomocą cienkiego narzędzia (np. spinacz biurowy) wcisnąć przycisk łączenia głośników.
2. Nacisnąć i przytrzymać 3-5 sekund na głośniku „dowodzącym” przycisk łączenia.
3. W celu potwierdzenia wciśnięcia przycisku Sound-Bar wyda odpowiedni dźwięk.

Połączenie urządzeń zewnętrznych (AUX-IN)
Głośnik Sound-Bar jest również wyposażony w gniazdo AUX-IN (mini jack), dzięki czemu do głośnika
może być podpięte inne urządzenie nie posiadające komunikacji Bluetooth (takie jak AquaSound TV),
które można połączyć poprzez wykorzystanie odpowiedniego kabla z wtyczką AUX-IN (mini jack).
1. Włóż wtyczkę kabla audio (mini jack) do wejścia AUX znajdującego się na głośniku Sound-Bar.
2. Podłącz tyczkę kabla audio do wejścia znajdującego się w urządzeniu z którego chcesz
odtwarzać dźwięk poprzez głośnik Sound-Bar. Po podłączeniu dźwięk będzie odtwarzany za
pośrednictwem głośnika.

AUTO-AUX
Dźwięk odtwarzany z urządzenia zewnętrznego poprzez kabel audio automatycznie przełączy się , w
momencie gdy z głośnikiem połączy się urządzenie Bluetooth. Pierwszeństwo w odtwarzaniu ma
urządzenie połączone poprzez łączność Bluetooth. Po rozłączeniu urządzenia Bluetooth z głośnikiem
Sound-Bar, łączność przez kabel audio AUX zostanie uruchomiona ponownie automatycznie.
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Uwagi:




Połączenie Bluetooth ma pierwszeństwo przed urządzeniem podłączonym za pośrednictwem
AUX-IN.
Jeśli podłączone jest urządzenie przez AUX-IN to Sound-Bar nie wyłączy się automatycznie.
Nie można uruchomić systemu Twin-Link, gdy podłączony jest AUX-IN.

Parowanie / łączenie urządzenia z systemem iOs (iPhone)
W celu połączenia urządzenia z systemem iOs z głośnikami Sound-Bar postępuj zgodnie z poniższymi
krokami.









Naciśnij ikonę „ustawienia”
Naciśnij kategorię „generalne”
Naciśnij podkategorię „Bluetooth”
Włącz funkcje Bluetooth na urządzeniu, w tym momencie iPhone wyszukuje dostępnych
urządzeń
Następnie pojawi się lista dostępnych urządzeń
Wybierz: Sound-Bar” lub „AquaSound” z listy (kod przy pierwszym połączeniu to 0000 lub
1234)
W ciągu 10-15 sekund Sound-Bar połączy się z urządzeniem

Od tego momentu możesz używać iPhone’a jak zazwyczaj. Możesz odtwarzać muzykę na swoim
urządzeniu, a muzyka będzie wydobywać się bezpośrednio z głośnika Sound-Bar.

Upewnij się, że głośność ustawiona jest na niskim poziomie. Wysoki poziom głośności może
uszkodzić trwale słuch.

Dla zapewnienia stabilnego połączenia Bluetooth, odległość pomiędzy połączonym głośnikiem
Sound-Bar a urządzeniem zewnętrznym nie powinna przekraczać 5 metrów.

Uwaga: Podana instrukcja parowania urządzenia z systemem iOs dotyczy iPhone’a. Połączenie
urządzenia takie jak iPad lub iPod-Touch może się delikatnie różnić.
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Parowanie / łączenie urządzenia z systemem Android
W celu połączenia urządzenia z systemem Android z głośnikami Sound-Bar postępuj zgodnie z
poniższymi krokami.



Naciśnij ikonę „ustawienia”
Dostęp do tej opcji znajduje się po wejściu w menu urządzenia




Naciśnij kategorię „połączenia i sieć”
Włącz funkcje Bluetooth w urządzeniu i naciśnij opcję „skanuj w poszukiwaniu urządzeń”. W
tym momencie smartphone wyszuka dostępnych urządzeń
Następnie pojawi się lista dostępnych urządzeń
Wybierz: Sound-Bar” lub „AquaSound” z listy (kod przy pierwszym połączeniu to 0000 lub
1234)
W ciągu 10-15 sekund Sound-Bar połączy się z urządzeniem





Od tego momentu możesz używać iPhone’a jak zazwyczaj. Możesz odtwarzać muzykę na swoim
urządzeniu, a muzyka będzie wydobywać się bezpośrednio z głośnika Sound-Bar.

Upewnij się, że głośność ustawiona jest na niskim poziomie. Wysoki poziom głośności może
uszkodzić trwale słuch.

Dla zapewnienia stabilnego połączenia Bluetooth, odległość pomiędzy połączonym głośnikiem
Sound-Bar a urządzeniem zewnętrznym nie powinna przekraczać 5 metrów.

Uwaga: Podana instrukcja parowania urządzenia z systemem Android może się delikatnie różnić w
zależności od wersji Android.
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Autoryzowany dystrybutor produktów marki AquaSound w Polsce

sklep@strefalazienek.pl
+48 799 055 351
+48 799 055 350
+48 517 818 515
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