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Instrukcja obsługi

Zawartość
opakowania

Zawartość może ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia w celu poprawy wydajności i jakości produktu.

Głośnik LS 150

Antena FM

Kabel audio

Zasilacz

Skrócona instrukcja obsługi
i karta gwarancyjna

Zasilacz: odpowiada za dostarczenie energii
do głośnika.
Antena FM: odbiera sygnał radia FM.
Kabel audio: prekazuje sygnał audio z urządzeń
zewnętrznych do dgłośnika.
Skrócona instrukcja obsługi: Podstawowy przegląd funkcjonalności
urządzenia.
Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna jest wymagana dla klienta
i wsparcia technicznego. Nie zgub karty.
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Nazwy
części

Wygląd produktu, jak również umieszczone na nim
informacje mogą różnić się w zależności od modelu.
Połączenie NFC
Poprzedni utwór/kanał
Parowanie Bluetooth/WPS/
skanowanie FM
Następny utwór/kanał

Odtwarzanie/pauza/rozmowa telefoniczna

Regulacja głośności

Włączanie/menu
Wejście aux/anteny FM

Wejście zasilania DC
Wyjście USB dla ładowania
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Zasilacz: odpowiada za dostarczenie energii
do głośnika.
Antena FM: odbiera sygnał radia FM.
Kabel audio: prekazuje sygnał audio z urządzeń
zewnętrznych do dgłośnika.
Poprzedni utwór / poprzedni kanał
• Podczas odtwarzania muzyki: Przejście do poprzedniego utworu lub do
początku tego samego utworu
• Słuchając radia FM: Przejście do poprzedniego kanału
Powtórz / Pauza / Telefon
• Podczas odtwarzania muzyki: odtwarzanie / wstrzymywanie
• Słuchając radia FM: wycisz
• Łącząc się ze smartfonem przez Bluetooth:
Odbiera / kończy rozmowę telefoniczną
Następny utwór / następny kanał
• Podczas odtwarzania muzyki: odtwarzanie następnego utworu.
• Słuchając radia FM: Przejście do następnego kanału.
Parowanie Bluetooth / WPS / Skanowanie FM
• Tryb Bluetooth: paruje z urządzeniem Bluetooth.
• Tryb Wi-Fi: łączy się z Wi-Fi.
• Tryb radia FM: zapisuje obecnie słuchany kanał radiowy.
Połączenie NFC: łączenie smartfonów z opcją NFC.
Zasilanie / Menu: można włączyć / wyłączyć zasilanie lub wybrać
menu przekręcając pokrętło.
Regulacja głośności: zwiększanie / zmniejszanie głośności.
Wyjście USB do ładowania: umożliwia naładowanie akumulatora
urządzenia, łącząc je z głośnikiem za pomocą
kabla ładowania USB. (DC 5V / 1A)
Wejście aux-in: Pobiera dźwięk z zewnętrznych urządzeń
do głośnika za pomocą kabla audio.
Wejście anteny FM: podłącza kabel antenowy.
Wejście zasilania DC: zasilanie urządzenia przez podłączenie
zasilacza DC 9V / 2,5A.
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Zarządzanie
energią

Podłączanie zasilacza
1. Osadzenie wtyczki zasilacza do gnizda zasilającego z tyłu urządzenia
umożliwia jego zasilanie.

Włączanie / wyłączanie urządzenia
1. Włączenie zasilania jest możliwe po wybraniu wybranego menu
obracając pokrętło [Power / Menu] urządzenia.
2. Zasilanie jest wyłączane, jeśli obrócisz pokrętło [Power / Menu]
na [Wyłączone].

Tryb czuwania
1. Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania
w przypadku braku aktywności przez 15 minut.
2. Wybudzenie z trybu czuwania nastepuje poprzez naciśnięcie
dowolnego przycisku na urządzeniu.

Ładowanie urządzeń mobilnych
1. Podłączając urządzenie do gniazda [wyjście USB do ładowania]
z tyłu głośnika, urządzenie zostanie naładowane.
(DC 5V / 1A)
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Tryb
Bluetooth

Możesz słuchać muzyki bezprzewodowo, korzystając z urządzeń
Bluetooth.

Łączenie Bluetooth
1. Wybierz [ ], obracając pokrętło [Włączanie / Menu].
2. Włącz przycisk Bluetooth urządzenia, które chcesz
połączyć (smartfon, tablet lub komputer) po naciśnięciu przycisku
przycisk [Parowanie/WPS] w górnej części urządzenia.
3. Z listy urządzeń Bluetooth wybierz pozycję [LS150_xxxxxx].
4. Po zakończeniu parowania usłyszysz dźwięk
[Sparowane] i możesz zacząć odtwarzać muzykę z
podłączonego urządzenia.

Odłączanie parowania Bluetooth
1. Gdy Bluetooth jest podłączony, można je zakończyć przyciskając
przycisk [Parowanie/WPS].

Parowanie Bluetooth przez NFC
1. Wybierz [ ], obracając pokrętło [Włączanie / Menu].
2. Włącz funkcję NFC na urządzeniu, które chcesz
połączyć (smartfon, tablet lub komputer).
3. Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu [ ] górnej części obudowy
głośnika przez ponad 2 sekundy, zobaczysz wyskakujące okienko
wskazujące, że urządzenie zostało podłączone.
4. Jeśli naciśniesz [Tak], parowanie zostanie zakończone za pomocą
nagranego dźwięku [Sparowane].
5. Możesz odtwarzać muzykę z urządzenia.
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Jeśli urządzenie ponownie znajdzie się w pobliżu [
] w górnej
części obudowy urządzenia, parowanie zostanie zniesione.
Jeśli urządzenie znajduje się w metalowej obudowie, należy ją
usunąć przed próbą parowania.
Niektóre urządzenia NFC mogą nie być dostępne do sparowania.
Dane techniczne obsługi Bluetooth
• Profil: A2DP, AVRCP
• Wydajność urządzenia może mieć wpływ na odtwarzanie Hi-Fi
(zalecane parametry poniżej 48 kHz).
Podczas łączenia z nieautoryzowanym urządzeniem Bluetooth
SIG, kompatybilność nie może być zagwarantowana.
Proszę nie wyłączać zasilania głośników ani urządzenia
podczas łączenia Bluetooth.
Gdy Bluetooth nie działa, spróbuj ponownie po wyłączeniu
głośnika lub urządzenia.
Metody parowania mogą różnić się w przypadku poszczególnych
urządzeń Bluetooth. Zawsze postępuj zgodnie z odpowiednią
instrukcją obsługi.
Podłączając głośnik do urządzenia Bluetooth, odległość między nimi
nie powinna przekraczać 20 cm.
Jakość dźwięku pogarsza się z większymi odległościami i parowanie
może rozłączyć się w odległości 2 m lub większej.
(Odległości mogą się różnić w zależności od urządzenia i otoczenia).
Mogą wystąpić przesłuchy podczas używania Bluetooth.
Nieprawidłowe działanie, szumy i inne efekty niepożądane mogą
wystąpić z powodu czynników środowiskowych.
• W przypadku, gdy zakłócenia sygnału wpływają na transmisję
danych (np. trzymając urządzenie w dłoni jednocześnie nosząc
inne urządzenie Bluetooth, trzymając urządzenie oraz inne
urządzenie elektroniczne itp.)
• W przypadku, gdy urządzenie lub nadajnik radiowy zestawu
słuchawkowego Bluetooth dotyka części ciała.
• Jeśli moc transmisji ograniczają ściany, narożniki,
przegrody itp.
• Jeśli urządzenia używające tej samej częstotliwości powodują
zakłócenia (np. urządzenia medyczne, kuchenki mikrofalowe,
Wi-Fi itp.)
• W miejscach, gdzie sygnały są słabe lub jest wiele
interferencji, takich jak wewnątrz windy lub pod ziemią,
parowanie NFC nie pokaże opcji połączenia z LS150,
jedynie informacje dotyczące połączeń.
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Słuchanie muzyki
• Wyreguluj głośność obracając pokrętło [Regulacja głośności]
na urządzeniu.
• Po naciśnięciu przycisku [
] w górnej części urządzenia
podczas odtwarzania, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
Jeśli naciśniesz go ponownie, odtwarzanie zostanie wznowione.
• Po naciśnięciu przycisku [
/
] w górnej części urządzenia
podczas odtwarzania, odtwarzany zostanie poprzedni / następny
utwór.

Przychodzące połączenia telefoniczne
• Aby odbierać połączenia podczas odtwarzaniu muzyki,
naciśnij przycisk [
] znajdujący się w górnej części urządzenia.
- Dioda LED: Połączenie przychodzące
• Po naciśnięciu przycisku [
] w górnej części części urządzenia
podczas rozmowy, połączenie zostanie zakończone.
- Dioda LED: Koniec połączenia
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Tryb
Wi-Fi

Korzystając z funkcji takich jak [IRIVER Live Stream / AirPlay / DLNA /
Multi-room / Windows 10 Cast Media to Device], możesz
odtwarzać wiele serwisów strumieniowych poza lokalnymi zasobami
muzyki, łącząc się z siecią Wi-Fi.

Pobieranie IRIVER Live Stream
1. Zainstaluj aplikację [IRIVER Live Stream], pobierając
ją ze sklepu aplikacji urządzenia.

Ręczne łączenie się z siecią bezprzewodową
1. Wybierz [Wi-Fi], przekręcając pokrętło [Włączanie / Menu]
z przodu głośnika.
2. Wybierz [LS150_xxxxxx] z listy połączeń Wi-Fi
danego urządzenia.
3. Po wpisaniu [10.10.10.254] w pasku adresu przeglądarki,
pojawi się [LS150 Web Setup Menu].
4. Jeśli wybierzesz zakładkę [Wi-Fi], zobaczysz listę AP
które można połączyć.
5. Wybierz żądane [AP], aby połączyć się z siecią bezprzewodową.
- Dodatkowe informacje, takie jak klucz indeksu oraz klucz sieciowy
mogą być wymagane w zależności od ustawień AP.
6. Możesz zmienić ustawienia AP po wybraniu opcji [Revise
Network] przez naciśnięcie podłączonego AP przez kilka sekund.

Automatyczne łączenie przy użyciu technologii WPS
1. Wybierz [Wi-Fi], przekręcając pokrętło [Włączanie / Menu]
z przodu głośnika.
2. Wybierz [Wi-Fi Setup Wizard] po uruchomieniu [IRIVER Live Stream].
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3. Wprowadź hasło i naciśnij [Następny].
4. Naciśnij przycisk [Parowanie Bluetooth / WPS ]
w górnej części urządzenia, i naciśnij [Nastepny] na urządzeniu.
5. Po podłączeniu sieci Wi-Fi zobaczysz
komunikat [Urządzenie jest podłączone do 00000]
na twoim urządzeniu.
6. Po naciśnięciu przycisku [Dalej] zostanie uruchomiony
program IRIVER Live Stream.

Czas połączenia może potrwać dłużej w zależności od
sieci Wi-Fi. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania
z programu IRIVER Live Stream zawarte są w instrukcji
[IRIVER Live Stream].
Instrukcję IRIVER Live Stream można pobrać z
[http://www.iriver.com - SUPPORT - DOWNLOAD].

11

Instrukcja obsługi
Aktualnie dostępne usługi strumieniowe obejmują
Spotify, TIDAL, QQMusic, vTuner i iHeartRADIO.
Lista dostępnych usług strumieniowych mogą zostać
rozszerzone lub ograniczone w przyszłości.
W przypadku urządzeń obsługujących technologię DLNA
można wybrać urządzenia oznaczone jako [LS150_xxxxxx]
na liście Wi-Fi lub połącz się z tą samą siecią.
Odtwarzanie może nie być płynne, w zależności od
urządzenia / komputera lub sieci Wi-Fi.

Funkcja Multi-room
Możesz słuchać doskonałej jakości dźwięku stereo z
maksymalnie 8 głośników LS150
podłączonych do tej samej sieci (Multi-mode).
1. Wybierz [Wi-Fi], obracając
Pokrętło [Włączanie / Menu] głośnika
i połączyć się z siecią Wi-Fi.
2. Uruchom aplikację [IRIVER Live Stream].

iriver intro

Jak używać funkcji Multi-room
1. Urządzenie można dodać automatycznie
poprzez WPS lub ręcznie.
2. Możesz odtwarzać tę samą muzykę na
różnych urządzeniach, przechodząc do nich
w [Device list].

iriver intro

iriver intro
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Podnoszenie funkcji Multi-room
1. Możesz podnieść funkcję Multi-room
jeśli przejdziesz do pustej przestrzeni
na ekranie, naciskając Urządzenie
wielofunkcyjne.

iriver intro

Wydajność może być ograniczona w zależności od sieci
bezprzewodowej oraz środowiska urządzenia.
Funkcja multi-room może obsługiwać sygnały dźwiękowe
wyłącznie poniżej 16 bitów / 48 Khz.

Podłączanie AirPlay
1. Wybierz [Wi-Fi], obracając
Pokrętło [Włączanie / Menu] głośnika
i połącz się z siecią Wi-Fi.
2. Na ekranie odtwarzaczy muzycznych
podłączonych do tej samej sieci
takich jak iPhone / iPod Touch / iPad,
pojawi się ikona [
].
3. Po wybraniu [LS150_xxxxxx]
po naciśnięciu ikony [
],
można odtwarzać muzykę poprzez LS150.

iriver intro

LS150_xxxxxx

Można połączyć się z AirPlay również wówczas, gdy głośnik jest
sparowany przez Bluetoolth z iPhone / iPod Touch / iPad.
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Jak używać Windows 10 Cast Media to device
Pliki muzyczne można przesyłać strumieniowo na komputerze za pomocą
funkcji Cast Media to Device w systemie Windows 10.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik audio na komputerze i wybierz
[Cast Media to Device - LS150_xxxxxx].
2. Kiedy zobaczysz odtwarzacz muzyczny Windows, możesz zacząć
przesyłanie strumieniowe.
Jeśli piosenka ma zostać odtworzona przez Cast Media to Device
jest połączona w trybie Multi-mode za pośrednictwem
aplikacj IRIVER Live Stream, Cast Media to Device nie będzie
obsługiwany.

Resetowanie Wi-Fi
1. Wybierz [Wi-Fi], przekręcając pokrętło [Włączanie / Menu]
z przodu urządzenia.
2. Jeśli naciśniesz przycisk [
/
] w górnej części
urządzenia przez ponad 3 sekundy, zobaczysz komunikat
[Restore to factory settings], oraz drugi
[Restore
Wait].
3. Gdy resetowanie Wi-Fi zostanie zakończone, urządzenie
uruchomi sie ponownie.
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Tryb
radia FM

Podłączanie anteny
1. Podłącz kabel antenowy FM do urządzenia
[Wejście aux/anteny FM].

Ustawianie pasma częstotliwości radiowej FM
Aby radio FM działało poprawnie, należy ustawić
pasmo częstotliwości radiowej.
1. Wybierz [FM], obracając pokrętło [Włączanie / Menu].
2. Jeśli naciśniesz przycisk [
/
] w górnej części urządzenia
przez 3 sekundy, zostanie wyświetlony komunikat [Set] na
ekranie LED.
3. Wybierz żądaną szerokość pasma częstotliwości FM1 / FM2
Naciskając przycisk [
] lub [
].
- FM1 (Korea / CN / USA / UE): 87,5-108 MHz
- FM2 (Japonia): 76-90 MHz

Wybór pasma musi zostać przeprowadzony w ciągu 10 sekund.
LS150 może nie działać poprawnie w obszarach, w których
szerokość pasma wynosi około 50 kHz.
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Słuchanie radia FM
Wybierz [FM], obracając pokrętło [Włączanie / Menu].
• Wyreguluj głośność obracając pokrętło [Regulacja głośności]
na urządzeniu.
• Naciśnięcie przycisku [
] w górnej części
urządzenia podczas słuchania, wycisza dźwięk. Ponowne jego
naciśnięcie przywraca dźwięk.
• Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk
[Parowanie Bluetooth/WPS/skanowanie FM]
na górnej części urządzenia, nastąpi wyszukiwanie dostępnych
stacji oraz ich zapamiętanie.
• Po naciśnięciu przycisku [
/
] w górnej części
urządzenia podczas słuchania muzyki, przłącza do zapisanego
poprzedniego / następnego kanału.

Tryb ręcznego wyszukiwania kanałów
1. Naciśnięcie przycisku [Parowanie Bluetooth / WPS / skanowanie FM]
w trybie radia FM zmienia się na tryb ręcznego szukania kanałów.
Naciśnięcie [
/
], przesuwa się stopniowo o 0,1 MHz.

Tryb wyszukiwania półautomatycznego
1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [

/

]

w trybie radia FM przenosi zapisane kanały w przód i w tył.
2. Po przejściu na żądaną częstotliwość, ekran LED
miga przez 3 sekundy, zapisuje kanał i półautomatyczny
tryb wyszukiwania zostanie zakończony.
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Tryb
aux-in

Podłączanie urządzenia zewnętrznego
Odtwarza muzykę łącząc się z urządzeniami, które nie
obsługują technologii Bluetooth lub NFC.
1. Podłączanie zewnętrznego urządzenia do [Wejścia aux]
za pomocą kabla audio (3,5 mm).
2. Wybierz [Aux], obracając pokrętło [Włączanie / Menu] z przodu
głośnika.
3. Można odtwarzać muzykę z podłączonego zewnętrznego
urządzenia.
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Środki
ostrożności

Środki ostrożności w czasie instalacji
Ostrzeżenia
• Należy używać uziemionych gniazd do podłączenia zasilacza.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenie prądem z powodu
zwarcia.
• Jeśli kabel jest włożony do złącza, należy uważać, aby nie narażać go na
silny nacisk, szarpanie lub nadmierne zginanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
porażenia prądem.
• Nigdy nie podłączaj niczego innego niż kabel odpowiedni dla konkretnego
złącza.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
porażenia prądem.
• Zainstaluj urządzenie w miejscach wolnych od źródła ciepła.
W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
• Należy używać napięcia znamionowego przez cały czas.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
porażenia prądem.
• Zainstaluj urządzenie w suchym miejscu.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
porażenia prądem spowodowanym wilgocią.
• Upewnij się, że jest zainstalowane w wystarczająco dużej przestrzeni (więcej
niż 10 cm od ściany) z dobrą wentylacją.
W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub spowodować jego uszkodzenie
lub nieprawidłowe działanie ze względu na wysoką temperaturę.
• Upewnij się, że jest zainstalowane w miejscach wolnych od zakłóceń
elektromagnetycznych.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
porażenia prądem.
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• Nie przechowywać ani nie używać urządzenia w gorących i wilgotnych
miejscach, takich jak np. sauny.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
porażenia prądem.
• Nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów na otworach wentylacyjnych
urządzenia - suchych, ani mokrych.
Mokre przedmioty mogą być przyczyną porażenia prądem lub pożaru.
Kazdy przedmiot może przeszkadzać w swobodnym przepływie powietrza
i prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.
• Proszę nie zostawiać zasilacza ani innego elektrycznego
urządzenia na ruchliwych korytarzach.
Może to powodować ryzyko potknięcia się i spowodować porażenie prądem,
wzniecenie ognia, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia fizyczne.

Uwaga
• Zainstaluj urządzenie w miejscach nie zagrożonym upadkiem.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia
lub obrażeń fizycznych.
• Zainstaluj je w czystych miejscach wolnych od kurzu lub sadzy.
Nadmiar kurzu może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Nigdy nie instaluj go na kołdrze, kocu elektrycznym lub dywanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
porażenia prądem.
• Unikaj narażania urządzenia na działanie światła słonecznego lub
ekstremalnych temperatur (-5 ° C - 40 °, 23 ° F - 104 ° F).
Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu obiektów magnetycznych (magnesy,
telewizory, monitory, głośniki itp.).
Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
• Nie przechowuj go przez dłuższy czas w zamkniętej przestrzeni
z włączonym zasilaniem.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
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Środki ostrożności dotyczące zasilania
Ostrzeżenia
• Podczas wyciągania zasilacza z gniazdka upewnij się, że trzymasz
za jego wtyczkę.
Jeśli zbyt mocno pociągniesz za zasilacz, może to spowodować
uszkodzenie przewodu elektrycznego, stwarzające zagrożenie
porażenia prądem oraz zagrożenie pożarem.
• Proszę odłączyć zasilacz i kable od urządzenia podczas burzy.
Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
• Podczas podłączania zasilacza upewnij się, że wtyczka jest wciśnięta.
Jeśli połączenie nie zostało wykonane poprawnie, może to spowodować
pożar.
• Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Jeśli znalazła się
wilgoci lub kurz na bolcach wtykowych, wysusz
lub wyczyść je przed podłączeniem.
Może dojść do porażenia prądem wskutek wilgoci.
• Jeśli planujesz nie używać urządzenia przez długi czas, należy
wyjąć zasilacz z gniazdka.
Może stanowić zagrożenie pożarowe oraz może powodować zwarcie,
porażenie prądem lub pożar.
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Ostrzeżenia przed przemieszczaniem urządzenia
Ostrzeżenia
• Przed przenoszeniem upewnij się, że zasilanie jest odłączone.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenie urządzenia i
porażenia prądem.
• Przed przenoszeniem należy odłączyć wszystkie kable.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenie urządzenia i
porażenia prądem.

Uwaga
• Nie wolno dopuścić do wstrząsu urządzenia
podczas jego przenoszenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i
obrażenia ciała.
• Nie wyrzucaj pudełka po zakupie urządzenia oraz
zachowaj je dla bezpieczniejszego przenoszenia urządzenia.
Przenoszenie urządzenia bez odpowiedniego opakowania
może być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

Jak obchodzić się oraz korzystać z urządzenia
Ostrzeżenia
• Jeśli urządzenie stanie się mokre od deszczu, napojów, leków
w płynie, kosmetyków, potu lub wilgoci, nigdy się nie
włączaj zasilania, a następnie przetrzyj je suchą ściereczką,
a następnie zabierz je do najbliższego centrum serwisowego iriver.
(Wadliwe działanie spowodowane narażeniem na działanie wody
lub cieczy zostanie naprawione za opłatą bez względu na okres
gwarancji, jak również takie uszkodzenia nie mogą nie być możliwe
do naprawy).
Działanie płynów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
obrażeń ciała.
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• Nigdy nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych ani do innych
otworów urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
• Nigdy nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować
urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Uwaga
• Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Nigdy nie używaj chemikaliów ani produktów
czyszczących na urządzeniu, ponieważ mogą uszkodzić
farbę i powłokę powierzchni.
• Jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas,
może się przegrzewać.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Jeśli pojawi się dzwonienie w uszach, prosimy zredukować
głośność lub wstrzymać się od korzystania z urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie słuchu.
• Nie używaj urządzenia przez dłuższy czas przy
zbyt dużej głośności.
Może to spowodować uszkodzenie słuchu.
• W zależności od zakłóceń częstotliwości od innych
urządzenia lub jakichkolwiek innych przyczyn środowiskowych,
nieprawidłowe funkcjonowanie
lub szumy mogą wystąpić, gdy Bluetooth jest włączony.
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Rozwiązywanie
problemów

Certyfikaty

Sprawdź rozwiązania typowych problemów.
1. Urządzenie nie włącza się.
• Upewnij się, czy zasilacz jest prawidłowo
podłączony.
2. Brak dźwięku.
• Upewnij się, czy głośność nie jest ustawiona na zero [0].
• Sprawdź głośność podłączonego urządzenia.
• Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony oraz
czy złącze nie jest jest zabrudzone.
• Upewnij się, że plik muzyczny nie jest uszkodzony.
• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone
do sieci Wi-Fi.
3. Wysoki poziom szumów.
• Sprawdź, czy w pobliżu nie znajduje się jakieś urządzenie
powodujące zakłócenia częstotliwościowe. Spróbuj poszukać
optymalnej lokalizacji odbierania sygnałów poprzez powolne
przemieszczenie urządzenia.
4. Moje urządzenie nie łączy się z Bluetooth.
• Spróbuj umieścić urządzenie w odległości 1 m od
urządzenia Bluetooth.

KC / CE / TELEC / CCC
Urządzenie klasy B (sprzęt komunikacyjny do użytku w pomieszczeniach
mieszkalnych):
Jest to urządzenie klasy B i jest zarejestrowane dla potrzeb EMC
do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie to może być
wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i pozostałych obszarach.
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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.

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 został napisany 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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Zastrzeżone
znaki
handlowe

Specyfikacje

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom osób trzecich,
których wykaz można znaleźć tutaj:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa modelu

LS150

Łączność

Bluetooth, NFC, Wi-Fi 2.4 GHz, Aux 3.5 mm Stereo

Bluetooth

Effective range:7-10 m (22-33 ft.)
Version:2.1 + EDR

Radio FM

CH1 : 88 ~ 108MHz, CH2 : 76 ~ 90MHz

Zasilanie

Input voltage:AC 100-240 V, 50/60 Hz
Amp output:5 W (RMS) x 2 3Ω + 10 W (RMS) x 1 2Ω
Amp input sensitivity: ≤500 mV
Ratio of amp signal to noise: ≥ 75dB
THD: ≤1%

Formaty audio

MP3, WMA, WAV, ALAC, AAC, APE, FLAC, OGG

Pasmo przenoszenia

50 Hz-20 KHz

Głośniki

Tweeter 1” (25.4 mm) x 2 Silk dome tweeter
Midrange 2“ (50.8 mm) x 2 Cone Paper, Ferrite Magnet
Subwoofer 3.5” (88.9 mm) x 1 Paper Cone, Ferrite Magnet
Passive Radiator 162 x 62 mm x 1

Wymiary

W350 x H117 x D179 mm

Kolor

White

25

Instrukcja obsługi

Cechy
produktu

• Obsługa Bluetooth / NFC
Głośnik, który obsługuje technologię Bluetooth 2.1 + EDR / NFC i
może odtwarzać muzykę bezprzewodowo

• Wi-Fi

Może korzystać z takich funkcji jak: [IRIVER Live Stream / AirPlay
/ DLNA / Multi-room / Windows 10 Cast Media to Device]
łącząc się z siecią Wi-Fi

• Radio FM

Dostępne słuchanie radia FM

• Podłączenie zewnętrznego urządzenia za
pośrednictwem kabla Aux
Odtwarzanie muzyki przez podłączenie kabla Aux 3,5 mm
dla urządzeń zewnętrznych, które nie obsługują technologii Bluetooth
lub NFC

Serwis
Konsumenta

Prosimy o kontakt w przypadku pytań dotyczących produktu
lub w celu dostarczenia informacji zwrotnych.

http://www.iriver.com

e-mail: webmaster@iriver.com
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Niniejszym (nazwa producenta) oświadcza, że (nazwa urządzenia)
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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.

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

www.iriver.pl

IMPORTER: MIP sp. z o. o.
pocztowy adres kontaktowy: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa
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