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POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę 
opisywanego urządzenia, należy się uważnie zapoznać z niniejszą instrukcją, któ-
ra wyjaśni wszelkie szczegóły dotyczące jego obsługi.
Uwaga: 
Opisywany produkt zalecany jest do telewizorów płaskoekranowych (z ekranami 
LED, LCD i plazmowymi).

Akcesoria
W zestawie dostarczane są wymienione poniżej akcesoria.
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Ostrzeżenia

 ■ Problemy ogólne
 ● Sprzęt należy ustawić w pomieszczeniu do-

brze wentylowanym, pozostawiając z boków, 
z tyłu i z góry urządzenia przynajmniej 10 cm 
wolnej przestrzeni.

10 cm

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

10 cm 10 cm

 ● Urządzenie należy ustawić na stabilnej po-
ziomej powierzchni.

 ● Urządzenie należy chronić przed bezpo-
średnim działaniem promieni słonecznych, 
silnych pól magnetycznych, nadmiernego 
kurzu oraz wilgoci. Należy zachować pewną 
odległość od urządzeń elektrycznych (tele-
faksów, komputerów itp.), które są źródłem 
szumów elektromagnetycznych.

 ● Nie należy niczego ustawiać na urządzeniu.
 ● Nie wolno narażać urządzenia na działanie 

wilgoci, temperatur wyższych niż 60°C ani 
ekstremalnie niskich temperatur.

 ● Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, 
należy je odłączyć od sieci elektrycznej, a 
następnie podłączyć ponownie.

 ● W trakcie burzy urządzenie należy odłączyć 
od sieci elektrycznej.

 ● Odłączając urządzenie od sieci elektrycznej 
należy trzymać za wtyczkę. Ciągnięcie za 
kabel może doprowadzić do jego uszko-
dzenia.

 ● Wtyczka elektryczna umożliwia całkowite 
wyłączenie zasilania urządzenia i powinna 
się znajdować w miejscu łatwo dostępnym.

 ● Nie wolno demontować obudowy urzą-
dzenia, ponieważ może to stworzyć ry-
zyko porażenia prądem. Naprawy należy 
zlecać autoryzowanym serwisom firmy 
SHARP.

 ● Nie wolno zakłócać prawidłowej wentylacji 
urządzenia poprzez przykrywanie go gaze-
tami, obrusami, zasłonami itp.

 ● Nie wolno ustawiać na urządzeniu żadnych 
źródeł otwartego ognia (np. świec).

 ● Usuwając zużyte baterie należy postępować 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska.

 ● Urządzenie może pracować w temperatu-
rach z zakresu 5°C - 35°C.

 ● Opisywane urządzenie jest przeznaczone 
do eksploatacji w klimacie umiarkowanym.

 ● Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne zniszczenia spowodowane 
nieprawidłową obsługą. Wszelkie naprawy 
należy zlecać autoryzowanym punktom ser-
wisowym firmy SHARP.

Ostrzeżenie:
 ● Dostarczony w zestawie zasilacz nie za-

wiera żadnych elementów wymagających 
czynności serwisowych ze strony użyt-
kownika. Wewnętrzne elementy zasilacza 
znajdują się pod napięciem. Przystępując 
do jakichkolwiek napraw lub pozostawiając 
zasilacz na dłuższy czas bez użycia, należy 
go odłączyć od sieci elektrycznej.

 ● Zasilacz dostarczony z urządzeniem HT-
SB32D nie może być używany z innymi 
urządzeniami.

 ● Nie wolno używać zasilacza innego niż do-
starczony. W przeciwnym razie może dojść 
do usterek lub sytuacji niebezpiecznych.

 ● Opisywane urządzenie wolno podłączać tyl-
ko do napięć wyszczególnionych na tablicz-
ce znamionowej. Podłączenie urządzenia 
do napięcia wyższego lub innego niż zostało 
to określone jest niebezpieczne i może wy-
wołać pożar lub innego rodzaju straty. Firma 
SHARP nie ponosi żadnej odpowiedzialno-
ści za ewentualne straty spowodowane pod-
łączeniem urządzenia do nieodpowiedniego 
napięcia.

 ● Jeśli urządzenie wymaga naprawy, do au-
toryzowanego serwisu należy dostarczyć 
kompletny zestaw głośnikowy.

 ■ Regulacja głośności
Poziom głośności przy danym ustawieniu zależy 
od wydajności głośnika, jego ustawienia oraz 
innych czynników. Zaleca się unikania zbyt 
wysokiego natężenia dźwięku, które może 
występować w przypadku ustawienia dużej 
głośności lub podczas ciągłego słuchania z 
dużą głośnością.
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Elementy sterujące i wskaźniki

Strona
1. Głośniki lewego kanału
2. Głośniki prawego kanału
3. Wskaźnik On/Standby/Input ................. 8, 11
4. Przycisk ON/STANDBY .......... 11, 15, 16, 18
5. Przycisk INPUT ............................ 11, 15, 16
6. Przycisk PAIRING .............................. 15, 18
7. Wskaźnik PAIRING ...... 9, 11, 12, 15, 16, 18
8. Wskaźnik SURROUND ............................ 11
9. Przycisk SURROUND .............................. 11

Strona
10. Przycisk VOLUME - ...................................11
11. Przycisk VOLUME + ..................................11
12. Wskaźnik AUDIO FORMAT.......................12
13. Odbiornik sygnału pilota ............................10
14. Obszar wykrywania NFC ...............11, 13, 14

 ■ Panel przedni

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

1 2
43 5 6 7 98 1011 12 13

14

Strona
1. Gniazdo DC IN .........................................9
2. Gniazdo wejściowe OPTICAL IN ........8, 16
3. Gniazdo wejściowe AUDIO IN ............8, 16

 ■ Panel tylny

1

3

2
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Przyciski obsługi telewizora (dotyczy wyłącznie telewizorów firmy SHARP):
Przycisk 
ON/STAND-
BY

CHVOL

Włącza telewizor lub 
przełącza go do trybu 
czuwania.

Przycisk 
wyboru wejścia 
telewizora

CHVOL

Naciśnij ten przycisk, 
żeby wybrać odpo-
wiednie źródło sygnału 
wejściowego.

Przyciski 
VOL +/- CHVOL

Regulują poziom 
głośności telewizora.

Przyciski CH +/-
CHVOL

Przełącz na następny 
lub poprzedni kanał 
telewizyjny.

Uwaga: ●	 W niektórych modelach telewizorów marki SHARP opisywana funkcja nie jest dostępna.
	 ●	 	Zestawem głośnikowym HT-SB32D nie można sterować przy pomocy pilota dostarczonego 

z telewizorem SHARP.

 ■ Pilot zdalnego sterowania
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Pilot zdalnego 
sterowania Plastikowa osłona

Pojemnik na baterie

Uwaga:
Przed przystąpieniem do korzystania z pilota 
należy usunąć plastikową osłonę z pojemnika 
na baterię.

Strona
1. Nadajnik sygnału ................................10, 18
2. Przycisk MUTE .........................................11
3. Przycisk CINEMA (SOUND MODE) .........11
4. Przycisk MUSIC (SOUND MODE) ...........11
5. Przycisk SURROUND ..............................11
6. Przycisk BYPASS (SOUND MODE) ........11
7. Przyciski obsługi telewizora (dotyczy 

wyłącznie telewizorów firmy SHARP) .........4
8. Przycisk PARING Bluetooth ................15-18
9. Przycisk odtwarzania/pauzy Bluetooth .....14
10. Przycisk wyboru następnego utworu 

Bluetooth  .................................................14
11. Przycisk wyboru poprzedniego utworu 

Bluetooth ..................................................14
12. Przycisk ON/STANDBY ..........11, 15, 16, 18
13. Przycisk NEWS (SOUND MODE) ............11
14. Przycisk INPUT ............................11, 15, 16
15. Przyciski VOL +/- ......................................11

Elementy sterujące i wskaźniki (ciąg dalszy)
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Przed przystąpieniem do instalacji urządznia lub zmianą 
jego położenia należy odłączyć kabel zasilający.

Korzystanie z nóżek

1	 Odklej osłonę z taśmy dwustronnej.

2	 Przymocuj nóżki od spodu urządzenia, tak 
jak pokazano na rysunku.

Montaż zestawu na ścianie
Ostrzeżenie:

 ● Podczas montażu na ścianie należy postępować bardzo 
ostrożnie, żeby zapobiec upadkowi urządzenia [2,3 kg].

 ● Przed montażem należy sprawdzić wytrzymałość 
ściany. (Nie wolno mocować urządzenia do ściany 
kartonowo-gipsowej.) W przypadku wątpliwości należy 
skonsultować się z pracownikiem serwisu.

 ● Wkręty montażowe nie są częścią zestawu. Należy 
zaopatrzyć się w odpowiednie wkręty.

 ● Należy sprawdzić solidność mocowania wsporników 
na ścianie.

 ● Należy wybrać właściwe miejsce instalacji. W przeciw-
nym razie może dojść do wypadku lub urządzenie może 
zostać uszkodzone.

 ● Firma SHARP nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności za wypadki spowodowane nieprawidłową 
instalacją.

 ■ Wkręcanie wkrętów
Zestaw głośnikowy został zaprojektowany przez 
firmę SHARP w ten sposób, by można było go 
powiesić na ścianie. Użyj odpowiednich wkrętów 
(niedostarczonych). Informacja na temat rozmiaru 
i typu wkrętów zamieszczona jest poniżej.

3,2 mm

9 mm
22 mm

5 mm

 ■ Instalacja zestawu głośnikowego

1	 Przymocuj szablon do ściany w położeniu 
poziomym, tak jak pokazano poniżej.

44 mm

509 mm

Powierzch-
nia ściany

Papierowy szablon 
(w zestawie)

548 mm

2	 Przy pomocy wiertarki wykonaj otwór w ścianie 
zgodnie z oznaczeniami otworów na szablonie.

Powierzchnia ściany

32 mm

8-9 mm

3	 Przy pomocy młotka wbij w otwór kołek, 
tak by zrównał się z powierzchnią ściany.

32 mm

8-9 mm
Powierzchnia ściany

4	 Dokręć wkręty do ściany w sposób poka-
zany poniżej. (liczba wkrętów: 2)

Powierzchnia 
ściany

Powierzchnia 
ściany

Wkręć przy 
pomocy wkrętaka

4,5 mm - 5 mm
Odstęp od powi-
erzchni ściany

5	 Zawieś zestaw głośnikowy na wkrętach.

Spód 
urządzenia

Nóżka
Osłona taśmy 
dwustronnej

Przygotowanie zestawu
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Ustawienie zestawu głośnikowego

Schemat instalacji:

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

Ustaw 
zestaw 
głośniko-
wy tak jak 
pokazano.

Uwagi:
 ● Zanim włączysz zasilanie, usuń warstwę 

ochroną, która zabezpiecza zestaw gło-
śnikowy.

 ● Przedni panel zestawu głośnikowego nie 
jest demontowalny.

Ostrzeżenie:
 ● Nie wolno zmieniać sposobu instalacji 

zestawu głośnikowego, gdy jest on włą-
czony. 

 ● Nie wolno siadać ani stawać na zestawie 
głośnikowym. Upadek mógłby spowodo-
wać obrażenia.

Telewizor

Magnetowid Odtwarzacz płyt DVD

Ochrona przed upadkiem
 ● Linki zabezpieczające (niedostarczone) pozwalają zabezpieczyć urządzenie przed 

spadnięciem ze ściany. 
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 ■ Ustawienie na półce/blacie

Półka/
blat

Haczyk  
(niedostar-

czony)

Linki zabez-
pieczające  
(niedostar-

czone)

Haczyk  
(niedostar-

czony)

Zestaw głośnikowy

 ■ Montaż na ścianie

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

Linki 
zabezpieczające  
(niedostarczone)

Zestaw głośnikowy

Haczyk (niedostarczony)

Ściana

Ochrona przed upadkiem (ciąg dalszy)
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Ostrzeżenie:
Przed podłączeniem należy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń.
Uwagi:
●	W celu podłączenia do telewizora/odtwarzacza należy używać gniazd AUDIO IN 

lub OPTICAL IN znajdujących się na tylnym panelu zestawu głośnikowego.
●	Skorzystaj z instrukcji obsługi podłączanego sprzętu.
●	Dokładnie wsuń wtyki, żeby uniknąć zakłóceń obrazu lub dźwięku.
●	Jeśli w telewizorze przez dłuższy czas będzie ustawiony niski poziom głośności, 

zestaw głośnikowy się wyłączy. Zwiększ poziom głośności, żeby emitować dźwięki 
z głośnika.

 ■ Podłączenie telewizora, odtwarzacza płyt DVD itp. 
Jeśli telewizor/monitor jest wyposażony w wyjście audio lub optyczne, należy je 
podłączyć do gniazda AUDIO IN lub OPTICAL IN znajdującego się na tylnym panelu 
zestawu głośnikowego.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT, żeby wybrać odpowiednią funkcję:
Funkcja Wskaźnik On/Standby/Input 
OPTICAL IN Zacznie świecić na zielono
AUDIO IN Zacznie świecić na niebiesko-zielono
Bluetooth Zacznie świecić na niebiesko

Kabel audio (po-
wszechnie dostępny 
w sprzedaży)

Do gniazda 
wejściowego 
AUDIO IN

Sygnał audio

Do gniazd wyjściowych audio

Telewizor

lub

Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD lub tuner cyfrowy

Zestaw głośnikowy

Do gniazda 
wejściowego 
OPTICAL IN 
(optycznego)

Do cyfrowego 
optycznego 
wyjścia audio

Optyczny kabel 
cyfrowy

Podłączenie zestawu głośnikowego do telewizora
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Po sprawdzeniu wszystkich podłączeń należy włączyć wtyczki kabla do gniazda na urządzeniu 
i do gniazdka elektrycznego w ścianie.

 ■ Korzystanie z zasilacza 
1 Podłącz kabel zasilający do zasilacza.
2 Podłącz kabel zasilacza do gniazda DC INPUT w urządzeniu.
3 Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego w ścianie. Wskaźnik PAIRING za-

cznie świecić na NIEBIESKO.
Uwagi:

 ● Odłącz zasilacz od gniazdka w ścianie, jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuż-
szy czas.

 ● Należy wyłącznie używać dostarczonego w zestawie zasilacza. Korzystanie z innego 
zasilacza może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przed przystąpieniem do dokonywania podłączeń należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Podłączenie kabla zasilającego

2

1

Kabel zasilacza

Gniazdo DC IN
(DC 19 V)

Kabel zasilający

Zasilacz 
(100-240 V~, 50/60 Hz)

Gniazdko 
elektryczne 
w ścianie
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Pilot zdalnego sterowania
 ■ Instalacja baterii

1	 Naciskając zatrzask w kierunku środka 
pilota wysuń pojemnik na baterie.

Zatrzask

Tył pilota zdalnego 
sterowania

2	 Wyjmij zużytą baterię z pojemnika, włóż 
nową baterię, a następnie wsuń pojem-
nik z powrotem do pilota.

Typ baterii

Pojemnik na baterie

Zatrzask

Symbol polary-
zacji (+)

Dodatnią stroną 
(+) do góry

Ostrzeżenia dotyczące korzystania z baterii:
Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuż-
szy czas nieużywane, należy z pilota wyjąć 
baterie. Pozwoli to zapobiec ewentualnemu 
uszkodzeniu pilota na wypadek wycieku z 
baterii.
Ostrzeżenie:

 ● Nie wolno korzystać z baterii ładowalnych 
(niklowo-kadmowych itp.).

 ● Niewłaściwa instalacja baterii może spo-
wodować eksplozję.

 ● Baterię należy wymieniać na taką samą 
lub odpowiednik.

 ● Baterie (w opakowaniu i zainstalowane) 
należy chronić przed zbyt wysoką tem-
peraturą - np. bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych lub ognia.

 ● Nieprawidłowe włożenie baterii może 
spowodować uszkodzenie pilota.

Uwagi dotyczące korzystania z pilota:
 ● Baterię należy wymienić, jeśli zasięg pi-

lota jest skrócony lub jeśli pilot nie działa 
prawidłowo. Należy kupić litową baterię 
„monetową” CR 2025. 

 ● Co pewien czas należy wyczyścić na-
dajnik w pilocie i odbiornik w urządzeniu 
miękką ściereczką.

 ● Jeśli na nadajnik pada silne światło, 
może on nie działać prawidłowo. W takiej 
sytuacji należy zmienić ustawienie oświe-
tlenia lub urządzenia.

 ● Pilota należy chronić przed wilgocią, 
wstrząsami i wysoką temperaturą.

 ■ Test pilota
Pilot zdalnego sterowania może być używany 
w zakresie odległości pokazanym poniżej:

MUTE
ON/

STAND-BY

MUSICCINEMA NEWS

SURROUNDBYPASS INPUT

TV

CHVOL

VOL

RRMCGA322AWSA

SOUND MODE

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

Odbiornik 
sygnału pilota

0,2 - 6 m
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Najprostsze czynności
 ■ Włączenie zasilania

Naciśnij przycisk ON/STANDBY.
Wskaźnik On/Standby/Input zacznie świecić 
stosownie do wybranego źródła sygnału:
Źródło wejściowe Wskaźnik On/Standby/Input 

OPTICAL IN Świeci na zielono

AUDIO IN Świeci na niebiesko-zielono

Bluetooth Świeci na niebiesko
Uwaga:
Jeżeli zasilanie nie włączy się, należy sprawdzić 
czy kabel zasilający jest właściwie podłączony.
Przełączenie zestawu głośnikowego do 
trybu czuwania:
Naciśnij ponownie przycisk ON/STANDBY. Wskaź-
nik PAIRING zacznie świecić na NIEBIESKO.

 ■ Tryb czuwania Bluetooth
 ● Przy pierwszym włączeniu zasilania urządzenie 

przejdzie do trybu czuwania Bluetooth (wskaźnik 
PAIRING zacznie świecić na NIEBIESKO).

 ● Wyłączenie trybu czuwania Bluetooth: gdy urządze-
nie będzie się znajdowało w trybie czuwania Blue-
tooth naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/STANDBY. 
Urządzenie przełączy się do trybu obniżonego zu-
życia energii (wskaźnik PAIRING wyłączy się).

 ● W trybie obniżonego zużycia energii, żeby powró-
cić do trybu czuwania Bluetooth, naciśnij dwa razy 
przycisk ON/STANDBY.

 ● W trybie czuwania Bluetooth funkcja NFC zostanie 
włączona po zbliżeniu urządzenia zewnętrznego 
do obszaru wykrywania NFC lub do dostarczonej 
etykiety NFC.
 ■ Automatyczne wprowadzanie głośności

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, przy ponow-
nym włączeniu ustawiony zostanie niski poziom 
głośności, a następnie głośność będzie stopniowo 
wzrastała do ostatnio ustawionego poziomu.

 ■ Regulacja głośności
Ustawienie przy pomocy przycisków na 
urządzeniu:
Naciśnij przycisk VOLUME +, żeby zwiększyć głośność, 
lub przycisk VOLUME –, żeby zmniejszyć głośność.
Ustawienie przy pomocy przycisków na pilocie:
Naciśnij przycisk VOL +, żeby zwiększyć głośność, lub 
przycisk VOL –, żeby zmniejszyć głośność.

Uwagi:
 ● Jeśli głośność zostanie ustawiona na 

maksymalnym lub minimalnym poziomie, 
wskaźnik SURROUND zaświeci się 3 razy.

 ● Żeby równomiernie zwiększyć lub zmniej-
szyć poziom głośności, naciśnij i przytrzy-
maj przyciski VOLUME +/- (na urządzeniu 
głównym) lub VOL +/- (na pilocie).

 ■ Czasowe wyłączenie dźwięku
Naciśnięcie przycisku MUTE na pilocie pozwala 
tymczasowo wyłączyć dźwięk (będzie pulsował 
wskaźnik SURROUND). Ponowne naciśnięcie 
tego przycisku powoduje przywrócenie dźwięku.

 ■ Przycisk Surround
Naciśnięcie przycisku SURROUND powoduje 
włączenie przestrzennego brzmienia dźwięku. 
(włączy się POMARAŃCZOWY wskaźnik 
SURROUND).

 ■ Tryb brzmienia dźwięku
Ustawienie przy pomocy przycisków na pilocie:
Naciśnij na pilocie przycisk żądanego trybu 
emisji dźwięku.
Wskaźnik SURROUND zaświeci się jeden raz.
CINEMA (efekt kinowego systemu dźwięku)
MUSIC (efekt dźwięku standardowego)
NEWS (odpowiedni podczas słuchania wiadomości)
BYPASS (efekt obniżenia dźwięku)   

 ■ Funkcja
Naciśnięcie przycisku INPUT powoduje przełą-
czenie źródła sygnału. 
1 Funkcja Optical In - wskaźnik On/Standby/

Input zacznie świecić na zielono.
2 Funkcja Audio In - wskaźnik On/Standby/

Input zacznie świecić na niebiesko-zielo-
no.

3 Funkcja Bluetooth - wskaźnik On/Stan-
dby/Inputzacznie świecić na niebiesko.

Uwaga:
W przypadku przerwy w zasilaniu lub odłączenia 
kabla zasilającego zawartość pamięci jest 
chroniona przez kilka godzin.
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Najprostsze czynności (ciąg dalszy)

 ■ Format dźwięku
Przy aktywnej funkcji OPTICAL IN świeci się wskaźnik AUDIO FORMAT sygnalizując format 
dźwięku.
Format dźwięku Wskaźnik AUDIO FORMAT
Dolby Digital Jeden z kinowych systemów dźwięku. 

Zestaw kina domowego emituje dźwięk 
z efektami stereofonicznymi.
Wskaźnik świeci się, gdy wykrywane są 
sygnały Dolby Digital.

Świeci na niebiesko

PCM
(Pulse Code
Modulation)

Ogólne określenie cyfrowo kodowanych 
sygnałów audio na płytach CD i DVD.
Opisywany zestaw głośnikowy 
umożliwia odtwarzanie sygnałów 
cyfrowych z płyt CD i DVD.

Świeci na fioletowo

 ■ Automatyczne włączenia zasilania
 ● Funkcja automatycznego włączania dzia-

ła tylko w trybie gotowości Bluetooth 
(wskaźnik PAIRING świeci na niebiesko). 
Funkcja ta nie będzie działała, gdy urzą-
dzenie będzie się znajdowało w trybie 
niskiego zużycia energii (wskaźnik będzie 
wyłączony PAIRING).
Sygnał Optical In:  wyłącz urządzenie 
zewnętrzne. Opisywane urządzenie auto-
matyczie się włączy, gdy urządzenie ze-
wnętrzne zostanie ponownie włączone. 
Sygnał Audio In/Bluetooth: Urządzenie 
automatycznie się włączy, gdy wykryje 
sygnał audio z podłączonego sprzętu.

 ■ Automatyczne wyłączanie i auto-
matyczne wykrywanie sygnału

 ● Urządzenie automatycznie przełączy się 
do trybu czuwania (wskaźnik PAIRING 
zacznie świecić na niebiesko), jeśli przy 
aktywnej funkcji:
Optical In: nie zostanie wykryty sygnał au-
dio przez ok. 15 minut.
Audio In: nie zostanie wykryty sygnał audio 
przez ok. 15 minut.
Bluetooth:
- brak połączenia przez ok. 1 minutę.
- brak sygnału wejściowego przez ok. 15 mi-

nut, gdy odtwarzanie jest zatrzymane lub 
jest w trybie pauzy.
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SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

HT-SB32D

Obszar wykrywania NFC

Ręczne ustawienie BluetoothWłącz transmisję 

Bluetooth

Wyszukiwanie/
skanowanie

Urządzenie 
zewnętrzne 
Bluetooth 
przesyłające 
sygnał audio 
(smartfon/
tablet).

Parowanie
Połącz

Błyskawiczne połączenie Bluetooth z wykorzystaniem technologii NFC
 ■ Informacje na temat technologii NFC

Near Field Communication (NFC) to zestaw standardów 
(dla urządzeń takich, jak smartfony/tablety) umożliwiających 
ustanowienie komunikacji radiowej między urządzeniami 
poprzez zetknięcie/przyłożenie ich razem lub zbliżenie.
Wykorzystanie technologii NFC w opisywanym urządze-
niu upraszcza sposób parowania połączeń Bluetooth.
Uwagi dotyczące urządzeń z systemem Android

 ● Urządzenie główne obsługuje urządzenia 
zewnętrzne z możliwością komunikacji w 
standardzie NFC, wykorzystujące oprogra-
mowanie Android 4.1, Jelly Bean i nowsze.

 ● W przypadku starszej wersji oprogramowa-
nia Android informacje na temat zalecanych 
aplikacji można znaleźć w instrukcji obsługi 
urządzenia zewnętrznego.

W przeciwieństwie do innych technologii bez-
przewodowych NFC nie wymaga wyszukiwania 
ani parowania.
Przyłóż urządzenie zewnętrzne do obszaru wykry-
wania NFC na urządzeniu głównym lub do etykiety 
NFC, żeby natychmiast bezproblemowo nawiązać 
połączenie pomiędzy swoim inteligentnym urzą-
dzeniem i systemem audio.

 ■ Obszar wykrywania NFC
Lokalizacja obszaru wykrywania NFC zależy od 
urządzenia (smartfon/tablet). Szczegółowe infor-
macje można znaleźć w instrukcji obsługi danego 
urządzenia.

lub

Etykieta NFC

 ■ Ustawienie etykiety NFC
Etykiety NFC można umieszczać w dowolnym, 
dogodnym miejscu. Dostarczone rzepy umożliwiają 
przymocowanie etykiet w żądanym położeniu.
Ostrzeżenie:

 ● Etykietę NFC należy umieścić na płaskiej, pozio-
mej powierzchni.

 ● Jeśli nie chcesz wykorzystać rzepów, nie 
umieszczaj etykiety NFC w pobliżu metalowej 
powierzchni, żeby uniknąć zakłóceń połącze-
nia podczas znakowania.

Ważne informacje:
 ● Dostarczona etykieta NFC posiada unikalny nu-

mer identyfikacyjny dla poszczególnych zestawów 
głośnikowych.

 ● Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z przepisywania etykiet.

Wszelkie małe elementy należy trzymać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci, żeby uniemożli-
wić dzieciom ich połknięcie.

(w trybie czuwania Bluetooth)
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Błyskawiczne połączenie Bluetooth z wykorzystaniem technologii NFC (ciąg dalszy)
1	 Odklej osłonę z rzepa (z pętelkami) i przyklej 

go na żądanej powierzchni.
Osłona

Rzep  
(z pętelkami)

2	 Odklej osłonę z rzepa (z haczykami) i przyklej 
go na odwrotnej stronie etykiety NFC. Na-
stępnie umieść etykietę w żądanym miejscu.

Osłona

Widok odwrotnej strony etykiety NFC

Rzep  
(z haczy-

kami)

Uwagi:
 ● Żeby rozłączyć, po prostu ponownie przyłóż urządzenie 

zewnętrzne do obszaru wykrywania NFC na urządzeniu 
głównym lub do dostarczonej etykiety NFC.

 ● Żeby odtwarzać dźwięk poprzez połączenie Bluetooth 
bez korzystania z etykiety NFC, zapoznaj się z opisem 
„Parowanie z innymi urządzeniami zewnętrznymi 
Bluetooth” na stronie 15.

 ● Ustanowienie połączenia Bluetooth z wykorzystaniem 
technologii NFC lub ręcznie pomiędzy urządzeniem z 
funkcją Bluetooth (jak smartfon) i opisywanym urządze-
niem zajmuje ok. 6-8 sekund.

 ● Jeśli na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego pojawi się 
komunikat „Empty tag” („Pusta etykieta”) lub podobny, ponow-
nie przyłóż swoje urządzenie do obszaru wykrywania NFC na 
urządzeniu głównym lub do dostarczonej etykiety NFC.

 ■ Połączenie NFC do odtwarzania dźwięku
Sprawdź, czy:

 ● Twoje urządzenie zewnętrzne (smartfon/tablet) obsługuje funkcję NFC.
 ● Funkcja NFC w urządzeniu zewnętrznym jest aktywna.
 ● Sprawdź funkcję blokady, gdy urządzenie jest wyłączone.
 ● Urządzenie główne nie działa w trybie obniżonego zużycia energii.
 ● Urządzenie zewnętrzne i etykieta NFC powinny znajdować się w odległości do 10 metrów od urządzenia głównego.

1	 Przyłóż urządzenie zewnętrzne do obszaru wykrywania NFC na urządzeniu głównym lub do dostarczonej 
etykiety NFC. (Obszar wykrywania NFC urządzenia zewnętrznego należy przyłożyć do obszaru wykrywania 
NFC na urządzeniu głównym lub do dostarczonej etykiety NFC.)

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

Obszar 
wykrywa-
nia NFC

lub Etykieta 
NFC

Urządzenie zewnętrzne

Urządzenie główne

2	 Na urządzeniu wyświetli się rozwijane okno z pytaniem czy kontynuować połączenie Bluetooth. Wybierz <YES> (tak).
 ● Komunikat „Connected” („Połączono”) wyświetla się po ustanowieniu połączenia.

3	 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, w przeciwnym razie naciśnij przycisk odtwarzania (na pilocie 
lub urządzeniu zewnętrznym).

 ● Dźwięk będzie odtwarzany przez głośniki opisywanego urządzenia przy pomocy funkcji odtwarzania strumieniowego.
 ● Urządzenie zewnętrzne i etykieta NFC powinny znajdować się w odległości do 10 metrów od urządzenia głównego.
Przyciski sterowania systemem Bluetooth (tylko za pomocą pilota)

Naciśnij ten przycisk, żeby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie.

Naciśnij ten przycisk, żeby wybrać następny utwór.

Naciśnij ten przycisk, żeby wybrać poprzedni utwór.
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Bluetooth to technologia radiowa krótkiego zasięgu, 
która umożliwia bezprzewodową komunikację między 
różnymi rodzajami cyfrowych urządzeń, jak telefony 
komórkowe i przenośne komputery. Działa w zasięgu 
ok. 10 metrów, wyklucza konieczność uciążliwego 
korzystania z kabli do podłączenia tych urządzeń.
Opisywane urządzenie obsługuje:
System komunikacji: specyfikacja Bluetooth (wersja 
2.1) Bluetooth + Enhanced Data Rate (EDR)
Obsługiwany profil: A2DP (Advanced Audio Di-
stribution Profile) i AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile)
Uwagi dotyczące wykorzystania opisywanego 
urządzenia z telefonem komórkowym

 ● Opisywanego urządzenia nie można wykorzystać 
do prowadzenia rozmów telefonicznych, nawet 
jeśli zostało podłączone do telefonu komórkowe-
go poprzez połączenie Bluetooth.

 ● Szczegółowe informacje na temat obsługi telefonu 
komórkowego przesyłającego dźwięk za pomocą 
połączenia Bluetooth możesz znaleźć w instrukcji 
obsługi swojego telefonu komórkowego.

 ■ Parowanie urządzeń Bluetooth
Urządzenia Bluetooth należy sparować przed rozpo-
częciem wymiany danych. Sparowane urządzenia nie 
wymagają powtórnego parowania, jeśli nie:

 ● zachodzi konieczność sparowania więcej niż 99 
urządzeń.
Jednorazowo można sparować tylko jedno urzą-
dzenie. Opisywane urządzenie można sparować 
maksymalnie z 99 urządzeniami. Jeśli kolejne urzą-
dzenie zostanie sparowane, najdawniej sparowane 
urządzenie zostanie usunięte i zastąpione nowym.

 ● zostały usunięte informacje na temat sparowania 
podczas naprawy urządzenia itp.

Wskaźniki Bluetooth
Stan urządzenia Wskaźnik PAIRING (niebieski)
Niepodłączone Pulsuje
Tryb parowania Szybko pulsuje
Podłączone Świeci się

Stan wskaźników nie jest wyświetlany w trybie obni-
żonego zużycia energii.

 ■ Parowanie z innymi urządzeniami 
zewnętrznymi Bluetooth

1	 Naciśnij przycisk ON/STANDBY, żeby włączyć 
opisywane urządzenie.

2	 Naciśnij przycisk INPUT, żeby wybrać funkcję 
„Bluetooth”. (Wskaźnik PAIRING pulsuje.)

3	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIRING przez 3 
sekundy lub dłużej.
Wskaźnik PAIRING szybko pulsuje. Opisywane urzą-
dzenie znajduje się w trybie parowania i jest gotowe 
do sparowania z innym urządzeniem zewnętrznym 
Bluetooth.

4	 Przeprowadź procedurę parowania w urządzeniu 
zewnętrznym, żeby wykryć opisywane urządzenie. 
W urządzeniu zewnętrznym na liście wykrytych 
urządzeń (jeśli jest dostępna) pojawi się napis 
„HT-SB32D SHARP”. (Szczegółowe informacje 
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia 
zewnętrznego.)
Uwagi:
●  Umieść urządzenia, które zostaną sparowane, w 

odległości 1 metra od siebie.
●  W niektórych urządzeniach zewnętrznych wyświetla-

nie list wykrytych urządzeń nie jest dostępne. Żeby 
sparować opisywane urządzenie z urządzeniem 
zewnętrznym, zapoznaj się ze szczegółowymi infor-
macjami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia 
zewnętrznego.

5	 Wybierz z listy źródłowej „HT-SB32D SHARP”. Jeśli 
wymagany jest kod dostępu*, wprowadź „0000”.
* Kod dostępu może być nazywany kodem PIN, nume-
rem PIN lub hasłem.

6	 Po pomyślnym zakończeniu parowania opisy-
wanego urządzenia z urządzeniem zewnętrznym 
wskaźnik PAIRING (niebieski) przestanie pulsować. 
(Informacje na temat sparowania zostaną zapisane 
w pamięci opisywanego urządzenia.)
Niektóre urządzenia zewnętrzne przesyłające sygnał 
audio mogą się połączyć z opisywanym urządzeniem 
automatycznie po zakończeniu parowania. W przeciw-
nym razie postępuj zgodnie z informacjami zamiesz-
czanymi w instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego, 
żeby uruchomić połączenie.

7	 Naciśnij przycisk odtwarzania na pilocie lub urzą-
dzeniu zewnętrznym, żeby rozpocząć odtwarzanie 
dźwięku przy pomocy funkcji odtwarzania strumie-
niowego Bluetooth.

Odtwarzanie sygnału z urządzeń z funkcją Bluetooth
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Uwagi:
 ● Jeśli w pobliżu urządzenia głównego znajduje się ku-

chenka mikrofalowa, bezprzewodowa karta sieciowa 
LAN, urządzenie Bluetooth lub inne dowolne urządze-
nie, które wykorzystuje częstotliwość 2,4 GHz, może ono 
powodować zakłócenia emisji dźwięku.

 ● Podczas transmisji sygnału bezprzewodowego odle-
głość między urządzeniem zewnętrznym i zestawem 
głośnikowym powinna wynosić ok. 10 m, ale zależy rów-
nież od warunków otoczenia podczas pracy urządzeń. 
Jeśli pomiędzy urządzeniem zewnętrznym i zestawem 
głośnikowym znajduje się żelbetonowa lub metalowa 
ściana, zestaw głośnikowy może nie działać prawidłowo, 
ponieważ sygnał bezprzewodowy nie przenika przez 
metal.

 ● Wyłączenie zasilania opisywanego urządzenia lub urzą-
dzenia zewnętrznego przed zamknięciem połączenia 
Bluetooth spowoduje, że parowanie nie zostanie zakoń-
czone oraz informacje na temat sparowania nie zostaną 
zapisane w pamięci. Powtórz czynności od punktu 1, 
żeby powtórnie rozpocząć parowanie.

 ● Żeby sparować z kolejnymi urządzeniami, powtórz czyn-
ności 1-5 dla każdego urządzenia.
Opisywane urządzenie można sparować maksymalnie 
z 99 urządzeniami. Jeśli kolejne urządzenie zostanie 
sparowane, najdawniej sparowane urządzenie zostanie 
usunięte i zastąpione nowym.

 ● Jeśli urządzenie zostanie zastąpione innym lub usunię-
te z listy sparowanych urządzeń, informacje na temat 
sparowania zostaną również usunięte. Żeby ponownie 
odtwarzać sygnał z usuniętego urządzenia, należy je 
ponownie sparować. Wykonaj czynności od 1 do 5, żeby 
ponownie sparować urządzenie.

 ● Urządzenie HT-SB32D obsługuje profil Bluetooth AVR-
CP 1.4. Jeśli podłączane urządzenie obsługuje ten sam 
profil (sprawdź w instrukcji obsługi tego urządzenia), 
urządzenie HT-SB32D będzie w stanie sterować pozio-
mem głośności podłączanego urządzenia.
Uwaga:
Niektóre aplikacje muzyczne nie obsługują tej funkcji 
i w takim przypadku poziom głośności nie zostanie 
zsynchronizowany, nawet jeśli podłączane urządzenie 
Bluetooth będzie obsługiwało ten profil.

 ■ Odtwarzanie dźwięku
Sprawdź, czy:

 ● Urządzenie zewnętrzne Bluetooth jest włączone.
 ● Parowanie opisywanego urządzenia i urządzenia 

zewnętrznego zostało zakończone.
 ● Opisywane urządzenie znajduje się w trybie połącze-

nia (świeci się NIEBIESKI wskaźnik PAIRING).

 ● Wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do 
gniazd AUDIO IN lub OPTICAL IN zostały wyłą-
czone.

1	 Naciśnij przycisk ON/STANDBY, żeby 
włączyć opisywane urządzenie.

2	 Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT, 
żeby wybrać funkcję Bluetooth.

3	 Uruchom połączenie Bluetooth z urzą-
dzenia zewnętrznego Bluetooth prze-
syłającego sygnał audio w systemie 
stereo.

4	 Odtwarzanie rozpocznie się automa-
tycznie, w przeciwnym razie naciśnij 
przycisk odtwarzania (na pilocie lub 
urządzeniu zewnętrznym).

Uwagi:
 ● Informacje na temat różnych funkcji Blueto-

oth można znaleźć w opisie „Połączenie NFC 
do odtwarzania dźwięku” na stronie 14.

 ● Jeśli urządzenie zewnętrzne jest wyposa-
żone w funkcję wzmocnienia tonów niskich 
lub dodatkowej korekcji brzmienia, wyłącz ją. 
Jeśli te funkcje są aktywne, mogą powodo-
wać zniekształcenia dźwięku.

Uwagi:
 ● Należy ponownie nawiązać połączenie Bluetooth, 

jeśli urządzenie zewnętrzne nie zostało włączo-
ne, jego funkcja „Bluetooth” jest nieaktywna lub 
urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.

 ■ Odłączenie urządzenia Bluetooth
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Rozłącz połączenie Bluetooth w zewnętrznym 

urządzeniu przesyłającym sygnał audio.
 Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji 

obsługi urządzenia.
- Wyłącz zasilanie urządzenia zewnętrznego Bluetooth 

przesyłającego sygnał audio w systemie stereo.
- Wyłącz zasilanie opisywanego urządzenia.
Uwaga:
Regulacja poziomu głośności w opisywanym zestawie 
głośnikowym może nie odbywać się w sposób za-
mierzony w zależności od podłączonego urządzenia 
zewnętrznego.

Odtwarzanie sygnału z urządzeń z funkcją Bluetooth (ciąg dalszy)
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Rozwiązywanie problemów
Wiele ewentualnych problemów można rozwiązać samodzielnie, 
bez konieczności wzywania serwisu.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządze-
nia, należy się zapoznać z poniższą tabelą przed wezwaniem 
przedstawiciela autoryzowanego serwisu firmy SHARP.

 ■ Problemy ogólne

Objawy Możliwa przyczyna
Nie słychać 
dźwięku.

 ● Czy źródło sygnału zostało 
prawidłowo wybrane?

 ● Czy nie został ustawiony 
minimalny poziom głośności?

 ● Czy nie zostało aktywowane 
czasowe wyłączenie dźwięku?

 ● Czy wszystkie podłączenia zostały 
prawidłowo przeprowadzone?

Podczas odtwarzania 
słychać szumy.

 ● Odsuń zestaw głośnikowy od kompute-
rów i telefonów komórkowych.

Dźwięk jest 
zniekształcony.

 ● Dźwięk z telewizora jest 
zniekształcony. Zmniejsz poziom 
głośności telewizora lub zestawu 
głośnikowego.

Zestaw nie reagu-
je na naciskane 
przyciski.

 ● Przełącz opisywane urządzenie do 
trybu czuwania i włącz je ponownie.

 ● Jeśli problem się powtarza, 
zresetuj urządzenie. (Postępuj 
według opisu ze strony 18.)

Urządzenie nie 
włącza się.

 ● Czy zestaw głośnikowy jest podłą-
czony do sieci? (Patrz strona 9.)

 ● Mogła nastąpić aktywacja obwo-
du zabezpieczającego. Odłącz 
urządzenie od sieci elektrycznej 
i włącz je ponownie po upływie 5 
minut lub więcej.

 ■ NFC/Bluetooth
Objawy Możliwa przyczyna

Urządzenia 
zewnętrznego z możli-
wością komunikacji 
w standardzie NFC 
nie można podłączyć 
do systemu Bluetooth 
z wykorzystaniem 
etykiety NFC.

 ● Urządzenie główne nie znajduje 
się w trybie parowania Blueto-
oth. Wykonaj czynności z opisu 
„Połączenie NFC do odtwarza-
nia dźwięku” (strona 14).

Nie słychać 
dźwięku.

 ● Czy opisywane urządzenie nie 
znajduje się w zbyt dużej odległo-
ści od urządzenia zewnętrznego 
Bluetooth przesyłającego sygnał 
audio w systemie stereo?

 ● Czy opisywanie urządzenie nie 
zostało sparowane z urządzeniem 
zewnętrznym Bluetooth przesyłający-
mi sygnał audio w systemie stereo?

 ● Czy w urządzeniu zewnętrznym 
Bluetooth przesyłającym sygnał 
audio w systemie stereo nie jest 
włączona funkcja odtwarzania? 

 ● Czy do urządzenia zewnętrznego 
Bluetooth przesyłającego sygnał 
audio w systemie stereo nie 
zostały podłączone słuchawki?

Dźwięk Bluetooth 
jest przerywany 
lub zniekształcony.

 ● Czy opisywane urządzenie nie 
znajduje się w pobliżu urządzenia 
generującego promieniowanie 
elektromagnetyczne?

 ● Czy pomiędzy opisywanym 
urządzeniem i urządzeniem 
zewnętrznym Bluetooth 
przesyłającym sygnał audio w 
systemie stereo nie znajduje się 
żadna przeszkoda?

 ■ Pilot zdalnego sterowania
Objawy Możliwa przyczyna

Pilot nie działa 
prawidłowo.

 ● Czy baterie są włożone prawidłowo?
 ● Czy bateria nie jest rozładowana?
 ● Czy pilot nie znajduje się zbyt 

daleko lub pod złym kątem 
w stosunku do urządzenia 
głównego?

 ● Czy zestaw głośnikowy nie jest 
zasłonięty innymi przedmiotami?

 ● Czy na nadajnik lub odbiornik 
sygnału nie pada intensywne 
światło?

 ● Czy równocześnie nie jest 
używany pilot innego urządzenia?

Zestawu 
głośnikowego nie 
można włączyć za 
pomocą pilota.

 ● Czy kabel zasilający urządzenia 
jest podłączony do sieci 
elektrycznej?

 ● Czy baterie zostały włożone?
 ● Czy w pilocie została usunięta 

plastikowa osłona z pojemnika 
na baterię?
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Rozwiązywanie problemów
 ■ Skraplanie się pary wodnej

Gwałtowne zmiany temperatury oraz przechowywanie lub 
eksploatacja urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności 
mogą powodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz 
obudowy lub na okienku nadajnika pilota.
Para wodna może spowodować nieprawidłowe działanie zesta-
wu głośnikowego. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie i 
odczekać do momentu, w którym możliwa będzie normalna praca 
(czyli ok. 1 godziny). Jeśli zaparowane jest okienko nadajnika w 
pilocie, należy je wytrzeć miękką ściereczką.

 ■ Kasowanie zawartości pamięci 
i powrót do ustawień domyślnych

Przed skasowaniem zawartości pamięci upewnij się, że 
wszystkie kable zostały odłączone od gniazd wyjściowych i 
wejściowych zestawu głośnikowego.
1. Naciśnij przycisk ON/STANDBY, żeby przełączyć 

urządzenie do trybu czuwania.
2.  Naciskając i przytrzymując przycisk PAIRING, 

naciśnij przycisk ON/STANDBY.
3. Naciśnij ponownie przycisk ON/STANDBY. (Wskaź-

nik „PAIRING” zacznie świecić na NIEBIESKO.)
Ostrzeżenie:
Powyższe czynności spowodują skasowanie wszystkich 
danych zapisanych w pamięci urządzenia.

 ■ Jeżeli pojawi się problem 
z działaniem urządzenia

Jeśli urządzenie zostanie poddane działaniu silnych 
bodźców zewnętrznych (wstrząsy mechaniczne, silne 
pole elektrostatyczne, nieodpowiednie napięcie zasilające 
będące skutkiem burzy itp.), może się zdarzyć, że nie będzie 
działało prawidłowo.
W takim przypadku należy:
1	 Przełączyć urządzenie do trybu czuwania i włączyć 

je ponownie.
2	 Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, na-

leży je odłączyć od sieci elektrycznej, a następnie 
podłączyć ponownie.

Konserwacja
 ■ Czyszczenie obudowy

Obudowę urządzenia należy systematycznie czyścić miękką 
ściereczką.
Ostrzeżenia:

 ● Nie wolno używać żrących środków czyszczących (ben-
zyny, rozcieńczalnika itp.), ponieważ mogłyby spowodo-
wać zmatowienie obudowy.

 ● Nie wolno wycierać wewnętrznych elementów urzą-

dzenia oliwą, ponieważ mogłoby to spowodować jego 
uszkodzenie.

SOUND BAR HOME THEATRE SYSTEM HT-SB32D

Dane techniczne
Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, 
firma SHARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w parametrach konstrukcyjnych i danych technicznych urzą-
dzenia bez powiadamiania nabywcy. Dane dotyczące wydaj-
ności poszczególnych elementów są wartościami nominalnymi 
produkowanych urządzeń. W indywidualnych przypadkach 
dopuszcza się odchylenia od podanych wielkości.

 ■ Problemy ogólne

Źródło zasilania DC IN 19 V  3,42 A: zasilacz 
(100-240 V~, 50/60 Hz)

Pobór mocy Zasilanie włączone: 10 W
Tryb czuwania: 0,4 W (*1)
Tryb czuwania: < 2 W (*2)

Maksymalna moc 
wyjściowa

60 W łącznie
RMS: 30 W (10% T.H.D.)
RMS: 24 W (1% T.H.D.)

Kolumny 2-drożny system głośników
Głośnik niskotonowy o średnicy 5,7 cm
Tekstylny głośnik o średnicy 2,5 cm

Gniazda 
wejściowe

Wejście analogowe (AUDIO IN): 
gniazdo minijack stereo Ø 3,5 mm
500 mV / 47 kiloomów
Optyczne wejście cyfrowe 
(OPTICAL): typ kwadratowy x 1

Pasmo 
częstotliwości  
Bluetooth

2,400-2,480 GHz

Kompatybilne 
profile systemu 
Bluetooth  

A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile), AVRCP (Audio/Video 
Remote Control Profile)
Bluetooth 2.1 + EDR

Wymiary Szerokość: 940 mm
Wysokość: 73 mm
Głębokość: 83 mm

Ciężar 2,3 kg

(*1): Podana wartość dotyczy przypadku, w którym urządze-
nie znajduje się w trybie obniżonego zużycia energii.

(*2): Podana wartość dotyczy przypadku, w którym urządzenie 
znajduje się w trybie gotowości Bluetooth.
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