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Elementy wymienione w niniejszej instrukcji

mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

w celu poprawy wydajności lub z powodu innych

okoliczność producenta.

XB10 Odłączany
zaczep

Instrukcja obsługi
i karta gwarancyjna

Kabel micro USB

Zawartość opakowania
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1. Proszę usunąć

    gumową pokrywę na

    dolnej części

    produktu.

2. Proszę wstawić najpierw

    jedną stronę zaczepu,

    następnie

    zrobić to samo z

    drugą stroną.

3. Wciśnij lekko obie 

    strony zaczepu, aby

    go dopasować.

Mocowanie zaczepu
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Przyciski regulacji głośności

Przycisk Bluetooth Przycisk Power/Blokady

Odtwarzanie/Pauza/Multi

Wskaźnik LEDNastępny/Poprzedni utwór

Port micro USB
(do ładowania) Port 3,5 mm

Port zbalansowany 2,5 mm

Wbudowany mikrofon

Budowa ogólna
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Następny/Poprzedni utwór

Przycisk Power/Blokady

Przyciski regulacji głośności

Przycisk Bluetooth

Odtwarzanie/Pauza/Multi

Wskaźnik LED

Port 3,5 mm

Odtwarza następna/poprzednią piosenkę.

Przesuwając w prawo: włączanie/wyłączanie

urządzenia przytrzymując przycisk na prawą

stronę około 3 sekund.

Przesuwając w lewo: blokowanie wszystkich

przycisków.

Regulacja głośności używając przycisków [+] / [-].

Łączenie tego urządzenia z innymi urządzeniami

wyposażonymi w funkcję Bluetooth.

Odtwarzanie lub wstrzymywanie muzyki. Również

włączanie/wyłączanie trybu DCT podczas odtwarzania.

Wskazuje stan zasilania, ładowania, połączenia

Bluetooth oraz trybu DCT.

Przeznaczony dla słuchawek wyposażonych we

wtyk 3,5 mm.
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Port zbalansowany 2,5 mm

Port micro USB (do ładowania)

Wbudowany mikrofon

Przeznaczony dla słuchawek obsługujących kable

zbalansowane 2,5 mm.

Łączy urządzenie z ładowarką 5V 2A (sprzedawana

osobno) lub komputerem poprzez kabel micro USB

celem naładowania urządzenia.

Przeznaczony dla rozmów telefonicznych.

1. Naciśnij przycisk zasilania z boku

    urządzenia w prawo przez 3 sekundy.

    Pojawi się sygnał dźwiękowy oraz błękitne

    światło na wskaźniku przed włączeniem

    zasilania.

2. Naciśnij przycisk zasilania z boku

    urządzenia w prawo przez 3 sekundy,

    gdy urządzenie jest włączone. Pojawi się

    sygnał dźwiękowy oraz czerwone światło

    na wskaźniku przed wyłączeniem zasilania.

Właczanie/wyłączanie urządzenia
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Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio

XB10 obsługuje standardy kodeków 

aptX Qualcomm oraz Qualcomm aptX HD.

Kodeki audio Qualitm aptX i Qualcomm aptX HD

działają wyłącznie na smartfonach oraz 

urządzeniach audio obsługujących te technologie.

1. Włącz zasilanie, naciskając przycisk

    power z boku urządzenia w prawo przez 3 sekundy.

2. Naciśnij przycisk Bluetooth przez 3 sekundy.

    Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz

   na przemian migające niebieskie i czerwone światło 

   wskaźnika, zanim połączenie będzie gotowe.

3. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, które 

    chcesz połączyć.

4. Wybierz to urządzenie z listy dostępnych 

    urządzeń do połączenia Bluetooth.

    • Konfigurowanie iOS > Bluetooth > Wybierz 'XB10'

    • Konfigurowanie Android > Bluetooth > Wybierz 'XB10'

Połączenia Bluetooth
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5. Po zakończeniu połączenia usłyszysz sygnał

    dźwiękowy i zobaczysz migające niebieske

    światło na wskaźniku w cyklach co 3 sekundy.

    Teraz możesz odtwarzać muzykę z

    urządzenia połączonego przez Bluetooth.

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [       ] podczas

    parowania urządzeń, aby przełączyć się na tryb

    gotowości parowania dla połączeń z innymi

    urządzeniami.
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! Po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy

  przechodzi ono bezpośrednio do trybu 

  parowania natychmiast po włączeniu zasilania.

! Przycisk Bluetooth zostanie wyłączony podczas

  odtwarzania muzyki lub rozmowy telefonicznej.

! Należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą funkcji

  Bluetooth urządzenia, które ma zostać połączone z 

  niniejszym produktem.

! XB10 automatycznie łączy się z ostatnio

  podłączonym urządzeniem. Jeśli ostatnie

  urządzenie nie zostanie automatycznie połączone,

  znajdź XB10 z żądanego urządzenia, aby nawiązać 

  połączenie.

! Podczas odtwarzania, długie wciśnięcie

  przycisków [     /     ] może nie działać prawidłowo

  w zależności od specyfikacji danego urządzenia.
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1. Przygotuj dwa urządzenia (A i B) do jednoczesnego

parowania.

2. Podłącz pierwsze urządzenie (A) i XB10.

3. Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wejść do

trybu parowania. (W tym czasie urządzenie A 

zostanie odłączone.)

4. Połącz XB10 z drugim urządzeniem (B).

5. Wybierz XB10 z listyBluetooth urządzenia A,

które zostało podłączone jako pierwsze.

6. Sparuj XB10 z A i B.

Podłączenie dwóch urządzeń

! Jednoczesne parowanie obsługuje do dwóch urządzeń.

! Jeśli dwa urządzenia są połączone jednocześnie, należy

  zatrzymać odtwarzanie muzykę z jednego urządzenia

  przed odtwarzaniem z drugiego.
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• Naciśnij lekko przycisk [      ]. Wciśnij

   [      ] podczas odtwarzania muzyki.

   Jeśli chcesz zacząć odtwarzanie ponownie, 

   naciśnij ten przycisk jeszcze raz.

    - Kiedy odtwarzasz muzykę po raz pierwszy, może

     zajść potrzeba uaktywnienia odtwarzacza muzycznego

     w urządzeniu, do którego jest podłączony ten produkt.

• Aby odtworzyć poprzedni / następny utwór, 

   naciśnij krótko przycisk [     ] / [     ].

• Aby przewinąć do przodu lub do tyłu, naciśnij przycisk [      ]

    / [       ].

• Głośność można wyregulować, naciskając przycisk

   [      ] / [      ] podczas odtwarzania.

    - Słychać sygnał dźwiękowy, gdy użytkownik

     kontroluje głośność i osiąga ona wartość minimalną/

     maksymalną.

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz [       /       ], aby wyregulować

   głośność skokowo.

Słuchanie muzyki
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• Naciśnij przycisk [       ] przez 4 sekundy.

   Usłyszysz sygnał dźwiękowy wraz z naprzemienne 

   migającym niebieskim i zielonym światłem, zanim

   tryb DCT zostanie włączony.

   Naciśnij przycisk [      ] przez 4 sekundy, gdy

   tryb DCT jest włączony. Usłyszysz sygnał dźwiękowy

   zanim tryb DCT zostanie wyłączony.

! XB10 obsługuje Distinctive Clear Technology

  (DCT): technologię cyfrowego usuwania szumów,

  dzięki której można cieszyć się czystszym i 

  wyraźniejszym dźwiękiem.

! Tryb DCT działa wyłacznie podczas odtwarzania

  muzyki.

! UWAGA

  Prosimy nie stosować wysokiego poziomu głośności

  przez długi czas, aby uniknąć ewentualnych

  uszkodzeń słuchu. Dla własnego bezpieczeństwa,

  nie używaj tego produktu podczas prowadzenia

  samochodu lub jazdy rowerem. Może to powodować 

  zagrożenie wynikające z izolacji dźwięków 

pochodzących z otoczenia.
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1. Możesz odebrać połączenie przychodzące

    naciskając przycisk [      ] na produkcie.

•  Możesz odrzucić połączenie przychodzące

    przytrzymując przycisk [       ] przez 3 sekundy.

2. Podczas rozmowy telefonicznej możesz zakończyć

    połączenie naciskając klawisz [       ].

1. Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo,

    lub zawiesi się, należy zresetować system, naciskając

    przycisk zasilania z boku urządzenia w prawo przez

    8 sekund.

1. Po naciśnięciu przycisku zasilania/blokady w lewo,

    wszystkie przyciski zostaną zablokowane.

    Naciśnięcie przycisku zasilania/blokady w prawo

    odblokowuje przyciski. Blokada zapobiega 

    przypadkowemu naciśnięciu przycisków na urządzeniu.

Rozmowy telefoniczne

Resetowanie

Blokada
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1. Możesz ładować urządzenie za pomocą

    kabla micro USB dołączonego w zestawie.

    Wsadź wtyczkę kabla do portu USB umieszczonego z boku.

    Wskaźnik pokazuje czerwone światło, jeśli urządzenie ładuje

    się oraz światło niebieskie, gdy urządzenie zostało w pełni

    naładowane.

    •  Jeśli stan naładowania akumulatora osiągnie poniżej 10

        procent, zacznie migać czerwone światło we wszystkich

        trybach działania. Słyszalny również będzie sygnał 

        dźwiękowy.

Ładowanie
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! W niektórych urządzeniach stan naładowania 

  baterii jest pokazywany na pasku powiadomień

  w górnej części, łącznie ze wskazaniem aktywności 

  Bluetooth.
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Włączanie zasilania

Wyłączanie zasilania

Stan gotowości połączenia Bluetooth

Stan gotowości parowania

Parowanie gotowe

Stan odtwarzania muzyki

Stan połączenia telefonicznego

Stan rozmowy przychodzącej

Statusy wskaźnika LED

Światło zapala się na niebiesko, po czym miga.

Migające światło czerwone.

Niebieskie światło migające co dwie sekundy.

(stan: nie połączony z urządzeniem)

Niebieskie i czerwone światło migające na przemian.

(stan: połączenie z urządzeniem dostępne)

Niebieskie światło migające co trzy sekundy.

(status: w pełni połączony z urządzeniem)

DCT wyłączone: niebieskie światło migające co pięć sekund.

DCT włączone: niebieskie i zielone światło migające

na przemian co pięć sekund.

Niebieskie światło migające co pięć sekund.

Niebieskie światło migające co pół sekundy.
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Stan rozmowy wychodzącej

Ładowanie

Ładowanie zakończone

Słaba bateria

! Naciskając przycisk Bluetooth XB10 przez 2 sekundy

  podczas stanu gotowości połączenia Bluetooth lub

  ukończonego połączenia z urządzeniem, można to

  zmienić do trybu gotowości parowania i połaczyć z 

  innym urządzeniem.

! Ponieważ akumulatory są materiałami eksploatacyjnymi,

  ich żywotność może być krótsza, niż jest wskazana,

  w zależności od środowiska pracy. Żywotność baterii może

  ulegać stopniowemu zmniejszeniu.

! Zasięg Bluetooth zależy od środowisko użytkowania.

! Używanie tego urządzenia z produktami innymi niż

  wymienione jako kompatybilne z produktami A&K 

  mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.

Niebieskie światło migające co pół sekundy.

Czerwone światło ciągłe.

Niebieskie światło ciągłe.

Czerwone światło ciągłe przy wszelkich operacjach.
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AK XB10

Bluetooth 4.1, Class2

A2DP (multi), AVRCP, HFP, HSP

2.4 - 2.4835 GHz ISM Band

-90dBm@0.1%BER (typical)

Power/Lock

Pairing, Fast Forward, 

Rewind, Play/Pause, 

Volume Up, Volume Down

SBC, AAC, aptX™, aptX™ HD

2.5-mm Balanced, 3.5-mm 

Unbalanced

Ø50 x 12.3 mm (thickness) (circular)

Approx. 23g

3.7V 350mAh lithium polymer 

rechargeable battery

Micro USB 5 Pin (5V 2A) 

Approximately 5 hours for 

music playing and phone calls 

Up to 300 hours

Approximately 2 hours

Maximum of 10 meters

-10°C - 45°C (23°F - 113°F)

KC, FCC, CE, SRRC, BT SIG

Nazwa produktu

Wersja Bluetooth

Profil Bluetooth

Pasmo częstotliwości

Czułość odbiornika

Przyciski

Kodek audio

Porty audio

Wymiary

Waga

Typ baterii

Ładowanie

Czas działania

Czas czuwania

Czas ładowania

Zasięg

Temp. pracy

Certyfikaty

Specyfikacje
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Rozwiązywanie problemów

1. Urządzenie nie włącza się.

•  Sprawdź, czy zasilacz 

    jest prawidłowo podłączony.

•  Sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.

•  Ładuj urządzenie zasilaczem 5V 2A.

•  Zalecamy stosowanie kabla micro USB dołączonego

   do zestawu.

2. Brak dźwięku, szum, zakłócenia.

•  Sprawdź, czy głośność została ustawiona na [0].

•  Sprawdź, czy słuchawki zostały prawidłowo podłączone

    i upewnij się, czy jest kurz nie zakłóca połączenia portu.

•  Sprawdź głośność urządzenia do którego jest podłączone.

•  Upewnij się, że plik muzyczny nie jest uszkodzony.

•  Sprawdź, czy połączenie Bluetooth

    zostało prawidłowo wykonane.

•  Upewnij się, czy jakieś urządzenie w pobliżu nie powoduje

    zakłóceń częstotliwości.

•  Znajdź najlepszą lokalizację sygnału

    powoli przemieszczając urządzenie.

3. Połączenie Bluetooth nie zostaje nawiązane.

•  Proszę zachować odpowiednią odległość pomiędzy

    produktem z Bluetooth (maksymalna odległość odbioru

    sygnału wynosi 10 metrów).
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Środki ostrożności

• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

• W przypadku zamoczenia urządzenia (deszcz, woda, chemikalia,

   leki, kosmetyki, pot, wilgoć, itp), nie włączaj

   urządzenia i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

   Skontaktuj się z najbliższym Centrum Wsparcia klienta iriver.

   (Usterki spowodowane narażeniem na działanie cieczy zostaną 

   naprawione za opłatą, niezależnie od okresu gwarancji i taka

   usterka może być nienaprawialna.)

• Unikać miejsc z nadmiarem wilgoci, kurzu lub dymu.

• Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować 

   produktu.

• Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie nasłonecznienie

   lub ekstremalne temperatury.

• Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu obiektów 

  magnetycznych (magnesy, telewizory, monitory, głośniki, itp).

• Nigdy nie należy używać środków chemicznych ani środków 

   czyszczących na urządzeniu ponieważ mogą one spowodować

   uszkodzenie powłoki lakierniczej oraz powierzchni.

• Unikać upuszczenia lub poddawania urządzenia silnym

   oddziaływaniom (nadmierne wibracje, itp).

• Nie wciskaj kilku przycisków jednocześnie.
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Prawa autorskie

iriver Limited zachowuje prawa do patentów, znaków towarowych,

praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanej z 

niniejszą instrukcją. Zawartość tej instrukcji nie może być

powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez 

uprzedniego zatwierdzenia przez iriver.

Rozpowszechnianie lub kopiowanie, w całości lub części zawartości 

tego dokumentu podlega sankcjom prawnym.

Software, audio, wideo i inne treści chronione prawem autorskim

są chronione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.

Użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność prawną za 

niedozwolone powielanie lub rozpowszechnianie treści chronionych 

prawem autorskim tego produktu.

Firmy, organizacje, produkty, osoby i zdarzenia

stosowane w przykładach nie występują w oparciu o faktyczne dane.

iriver nie ma zamiaru wiązać się z jakąkolwiek firmą,

instytucją, produktem, osobą lub zdarzeniem za pośrednictwem tej 

instrukcji.

Obowiązkiem użytkownika jest postępowanie zgodne z obowiązującymi

prawami autorskimi.

© 1999-2016 iriver Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi

znakami towarowymi będącymi własnością

Bluetooth SIG, Inc. 

Wszelkie użycia tych znaków przez

Iriver Ltd. jest licencjonowane.

Qualcomm aptX jest produktem firmy Qualcomm

Technologies International, Ltd.
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Oświadczenia

Producent, importer i dystrybutor nie ponosi

odpowiedzialności za szkody przypadkowe, 

w tym urazy ciała powstałe z powodu 

niewłaściwego użytkowania lub obsługi produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały

napisane w oparciu o aktualne specyfikacje produktów.

Producent iriver Limited, będzie dodawał nowe funkcje

i będzie kontynułował stosowanie nowych technologii 

w przyszłości.

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

powiadomienia.

Nie ma gwarancji przed utratą danych z powodu użycia tego

produktu.
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Niniejszym Astell & Kern oświadcza, że XB10
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego
usuwania baterii.

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych,

zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych 

punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:

MIP sp. z o. o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa
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