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Tworzymy dla Ciebie.
Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Produkt został
zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie
z niego sprawiało Ci przyjemność.
Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania
łączyły się z przystępną ceną.
W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej
instrukcji obsługi.

Biuro obsługi klienta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@hykker.com
Strona www: www.hykker.com

Dane producenta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach
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2. Bezpieczeństwo użytkowania
—BEZPIECZEŃSTWO—
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
—MODYFIKACJE—
Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnymi
modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku
zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.
3
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—PROFESJONALNY SERWIS—
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis
producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy
grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
—NIE RYZYKUJ—
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z
urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia
lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu
materiałów łatwopalnych. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju
zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w
którym chcesz korzystać z urządzenia.
—OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE—
Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o
ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez
osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego.
Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających
za ich bezpieczeństwo.
—OTOCZENIE—
Urządzenie nie powinno być przykrywane podczas pracy, ani bezpośrednio
po niej. Otwory chłodzące muszą mieć możliwość odprowadzenia nadmiaru
energii cieplnej. Przewód zasilający i połączeniowe powinny być tak
umieszczone i zabezpieczone, by nie można ich było uszkodzić i ściągnąć za
ich pomocą urządzenia z miejsca, w którym je położono lub przymocowano.
Urządzenie nie powinno pracować w dużym zapyleniu. Nie wsuwaj do
otworów wentylacyjnych urządzenia żadnych przedmiotów, gdyż może to
skutkować jego uszkodzeniem i porażeniem użytkownika prądem. Na
zamontowanym na ścianie soundbarze nie można wieszać żadnych
przedmiotów. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu
do urządzenia.
—WODA I INNE PŁYNY—
Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów, unikać
pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc.
Nie stawiać na urządzeniu żadnych doniczek z kwiatkami, wazoników, etc.
Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to
wpływa niekorzystnie na pracę podzespołów elektronicznych i może
doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.
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—DZIECI—
Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i
opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą
owinąć się wokół szyi dziecka, a bateria z pilota może zostać połknięta - jeśli
tak się stanie, to jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.
—BATERIE I AKUMULATORY—
Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich
temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne
temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność. Unikaj kontaktu baterii z
płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do
całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani
nie wrzucaj baterii do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować
wybuch i pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym
pojemniku.
Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/UE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie
2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów zastosowane w tym
produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z
normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie
z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii razem z
niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i
akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów,
która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i
recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby
dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu
baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta,
instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.
—CHROŃ USZY—
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na
wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie
przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.
Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną
wysoką głośnością nie podejdą do niego dzieci, których słuch szczególnie
narażony jest na uszkodzenia.
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3. Specyfikacja techniczna
3.1 Dane techniczne
Model
Typ
Głośniki
Pasmo przenoszenia
Sterowanie
Połączenia
Zasilacz wejście
Zasilacz wyjście
Dodatkowe
Pilot
Waga netto
Wymiary

Studio
Domowy głośnik Bluetooth
2 x 20 W
30 Hz – 20 kHz
Za pomocą pilota na podczerwień
Analogowe stereofoniczne RCA (cinch), cyfrowe
optyczne (TOSLINK), Bluetooth (do 10 m)
100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A
28 V
1,2 A
Możliwość montażu na ścianie - kołki Ø 5 mm w
zestawie
Na podczerwień z baterią CR2025 3 V
1776 g
940 x 77 x 65 mm

3.2 Zawartość opakowania
• Soundbar Studio
• Karta gwarancyjna
• Instrukcja obsługi

3.2 Akcesoria w zestawie
•
•
•
•

Zasilacz
Stereofoniczny analogowy przewód audio RCA (cinch)
Pilot zdalnego sterowania z baterią CR2025 3 V
Kołki (2 szt.) do montażu na ścianie (Ø 5 mm) z podkładkami (2 szt.)

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona
uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Na opakowaniu nadrukowany jest szablon do montażu głośnika na
ścianie – zachowaj go przed utylizacją opakowania. Radzimy zachować
opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.
Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od
prezentowanego na zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji.
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4. Opis urządzenia
Soundbar służy do odtwarzania dźwięku z różnych źródeł podłączanych
przewodami (analogowo i cyfrowo), a także bezprzewodowo (Bluetooth).
Tego typu konstrukcja może działać samodzielnie lub w tandemie z
telewizorem lub projektorem. Wbudowany wzmacniacz pozwala na
uzyskanie wysokiej głośności zarówno przy oglądaniu programów
telewizyjnych, koncertów, meczów, etc., a także słuchaniu muzyki.
Dostępność wykorzystania źródeł analogowych i cyfrowych, a także
bezprzewodowych otwiera przed użytkownikiem możliwości podłączenia
różnych urządzeń w różnorakiej konfiguracji. Sterowanie pilotem zapewnia
wygodę użytkowania, gdyż nie wymaga podchodzenia do urządzenia.
Urządzenia klasy ochronności II przeciw porażeniu prądem
charakteryzują się użyciem wzmocnionej izolacji zapewniającej
ochronę przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Dzięki
zastosowaniu bardzo dobrej izolacji, nie ma konieczności podłączania
obudowy urządzenia do przewodu ochronnego uziemiającego. Urządzenia
tego typu oznaczone są symbolem kwadratu w kwadracie.
Urządzenia oznaczone tym znakiem powinny być używane tylko i
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

5. Rozmieszczenie elementów soundbara
Rys. 1 – Soundbar (przód/tył)

1.
2.
3.
4.
5.

7

Głośniki
Stopki
Odbiornik podczerwieni i diody sygnalizujące stan pracy
Gniazda (dokładniej opisane na Rys. 2)
Uchwyty do montażu na ścianie.
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Rys. 2 - Gniazda

6. Wyłącznik zasilania
7. Otwory wentylacyjne
8. Analogowe wejście dźwięku (cinch)
1,2 A
9. Gniazdo zasilania 28 V
10. Cyfrowe wejście optyczne (TOSLINK)

Rys. 3 - Pilot
11. Wył./Wł. trybu uśpienia
12. Wył./Wł. wyciszenia
13. Wybór wejścia dźwięku
14. Start/Pauza muzyki – tryb Bluetooth
15. Poprzedni – tryb Bluetooth
16. Następny – tryb Bluetooth
17. Zmniejszenie głośności
18. Zwiększenie głośności

6. Obsługa soundbara
6.1 Przygotowywanie do użytku
1. Wyjmij urządzenie, zasilacz i pilota z opakowania.
2. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania (9) na Rys. 2. a drugi koniec
podłącz do gniazdka elektrycznego. Powinna zaświecić czerwona
dioda (3) Rys. 1.
3. Podłącz do soundbara przewody, którymi będzie on połączony ze
źródłem dźwięku.
4. Ustaw lub zamocuj soundbar w miejscu, gdzie będzie docelowo
użytkowany. Odpowiednią procedurę opisano na stronie 9.
5. Wyjmij foliowe zabezpieczenie baterii z pilota.
8
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6.2 Montaż soundbara na ścianie
1. Wyjmij kołki, wkręty i podkładki z opakowania.
Jeśli masz zamiar przymocować soundbara do ściany, która jest
wykonana z płyt gipsowo-kartonowych lub innych, różniących się od
standardowych ceglanych lub wykonanych z płyt betonowych, to dobierz
inny, odpowiedni do podłoża rodzaj kołków lub wkrętów. Zakładając, ze
wykorzystujesz kołki z zestawu, dobierz wielkość wiertła do średnicy
kołków - Ø 5 mm.
2. Wybierz miejsce montażu soundbara na ścianie. Dobierz
odpowiednią wysokość, by telewizor nie zasłaniał głośnika.
3. Na kartonowym opakowaniu głośnika nadrukowano szablon, który
pomoże w szybkim, łatwym i skutecznym montażu soundbara.
Wytnij go i staraj się nie zginać. Rozstaw otworów wynosi 480 mm.

4. Szablon należy przyłożyć do ściany i wypoziomować (poziomica nie
znajduje się w zestawie).
W oznaczonych miejscach możesz zacząć wiercić bezpośrednio, ale
zalecamy, aby oznaczyć przez nie ołówkiem na ścianie miejsca na otwory.
5. Możesz zacząć wiercić. Użyj wiertła dostosowanego do podłoża,
które tworzy otwór o średnicy Ø 5 mm.
6. W wywiercone otwory włóż kołki, a wkręty wkręć poprzez
elastyczne podkładki – jak na rysunku poniżej. Zadaniem podkładek
jest ochrona ściany i soundbara przed zarysowaniem oraz
przenoszeniem wibracji powodowanych przez dźwięk z głośników.

9
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7. Zamocuj soundbar na kołkach i sprawdź, czy trzyma się on
odpowiednio mocno, ale nie przesadzaj z siłą, nie jest on bardzo
ciężki.

6.3 Podłączanie do źródeł dźwięku – przewodowo
1. Włącz soundbar przyciskiem (6) Rys. 2 na obudowie lub uaktywnij go
przyciskiem (11) Rys. 3 na pilocie. Pilot musi być skierowany do
odbiornika (3) Rys. 1 (środkowa część przodu urządzenia za siatką
maskującą). Powinna zaświecić zielona dioda (3) Rys. 1 – oznacza
ona też aktywne wejście AUX (cinch).
2. Jeśli chcesz aktywować wejście optyczne (10) Rys. 2, naciskaj
przycisk (13) Rys. 3 na pilocie do czasu, gdy zaświeci pomarańczowa
dioda (3) Rys. 1. Przyciski (17) i (18) Rys. 3 służą do regulacji
wzmocnienia dźwięku – głośności.
3. Do źródła dźwięku podłącz odpowiednie przewody. Analogowe,
stereofoniczne źródło przewodami RCA (cinch) do złącza AUX, a
cyfrowe optyczne (TOSLINK) do złącza optycznego. Przykładowe
podłączenia zaprezentowano na poniższym rysunku.

10
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6.4 Podłączanie do źródeł dźwięku – bezprzewodowo
1. Włącz soundbar przyciskiem (6) Rys. 2 na obudowie lub uaktywnij go
przyciskiem (11) Rys. 3 na pilocie. Pilot musi być skierowany do
odbiornika (3) Rys. 1 (środkowa część przodu urządzenia za siatką
maskującą). Powinna zaświecić zielona dioda (3) Rys. 1.
2. Przełącz soundbar w tryb Bluetooth przyciskiem (13) Rys. 3 na
pilocie do czasu, gdy zacznie migać niebieska dioda (3) Rys. 1.
Włączenie
trybu
zostanie
potwierdzone
komunikatem
dźwiękowym. Urządzenie jest gotowe do sparowania ze smartfonem
lub tabletem.
3. W smartfonie lub tablecie włącz obsługę transmisji Bluetooth i
wyszukaj nowe urządzenie. Wśród wyszukanych powinna pojawić
się nazwa „Soundbar_Studio”. Wybierz ją i sparuj ze smartfonem lub
tabletem. Jeśli będzie potrzebne hasło podaj cztery zera - „0000”.
Połączenie zostanie potwierdzone komunikatem dźwiękowym.
4. Możesz zacząć wysyłać dźwięk bezprzewodowo poprzez Bluetooth.
5. Rozłączenie urządzenia będzie potwierdzone komunikatem
dźwiękowym.
6. Przyciski (15) i (16) Rys. 3 działają głównie z programami do
odtwarzania dźwięku. Przyciski (17) i (18) Rys. 3 służą do regulacji
wzmocnienia dźwięku – głośności.

6.5 Wyłączanie urządzenia
1. Po zakończeniu pracy użyj przycisku (11) Rys. 3 na pilocie by
przełączyć soundbar w tryb uśpienia.
2. Po 15 min. bezczynności urządzenie przejdzie w stan uśpienia.
3. W trybie uśpienia urządzenie nadal pobiera niewielkie ilości energii
(do 0,5 W). Aby całkowicie wyłączyć urządzenie użyj wyłącznika (6)
Rys. 2.
4. Jeśli nie będziesz korzystać z soundbara przez dłuższy czas wyłącz
jego zasilacz z gniazdka elektrycznego i zabezpiecz go przed
dostępem dzieci i zwierząt.

6.6 Wymiana baterii w pilocie
1. Odbezpiecz paznokciem tackę na baterię.
2. Wysuń tackę z baterią.
3. Wyjmij zużytą baterię i na jej miejsce włóż nową
(nieuszkodzoną), zgodnie z oznaczeniami + i -.
Plus jest widoczny na zdjęciu obok.
4. Wsuń tackę do momentu zatrzaśnięcia się
zabezpieczenia.
11
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7. Rozwiązywanie problemów
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z
poniższymi poradami.
Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do
urządzenia i gniazda elektrycznego.
Sprawdź wyłącznik zasilania (6) Rys. 2.
Sprawdź, czy gniazdo sieciowe nie jest
uszkodzone i czy dochodzi do niego prąd (może
być wyłączony bezpiecznik).
Urządzenie nie daje się
Jeśli podłączasz urządzenie poprzez listwę
włączyć.
zasilającą, to sprawdź, czy jest ona sprawna i czy
wszystkie złącza w niej działają.
Sprawdź, czy bateria w pilocie nie jest zużyta.
Pilot korzysta z pastylkowej baterii CR2025.
Sprawdź, czy pomiędzy soundbarem a pilotem nie
ma przeszkód.
Sprawdź, czy soundbar jest włączony.
Sprawdź, czy w soundbarze nie wyłączono
dźwięku (funkcja MUTE lub minimalne
wzmocnienie dźwięku).
Sprawdź wyjście w źródle dźwięku – podłącz
Po podłączeniu do
przewód do innego źródła.
źródła dźwięku niczego
Sprawdź przewód połączeniowy. Jeśli jest
nie słychać w
uszkodzony, to użyj innego, sprawnego.
soundbarze.
Sprawdź, czy w źródle dźwięku aktywowano
wyjście audio, do którego podłączony jest
przewód. Jeśli nie, to aktywuj je.
Sprawdź, czy aktywne jest odpowiednie wejście
audio (AUX, Optyczne TOSLINK, Bluetooth).

Nie można odtworzyć
muzyki poprzez
Bluetooth.

Sprawdź, czy aktywny jest tryb pracy soundbara z
urządzeniami bezprzewodowymi – Bluetooth.
Sprawdź, czy w źródle dźwięku aktywna jest
komunikacja poprzez Bluetooth.
Sprawdź, czy w źródle dźwięku skierowano
strumień audio do urządzeń Bluetooth.
Sprawdź, czy źródło dźwięku nie jest oddalone
bardziej niż na około 10 metrów od soundbara.
Sprawdź, czy z soundbarem nie jest sparowane
inne urządzenie.

12

© 2016 Hykker. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Soundbar Studio

Sprawdź jakość dźwięku w źródle.
Sprawdź, czy złącza lub przewody połączeniowe
nie są uszkodzone.
Sprawdź, czy źródłem zakłóceń nie jest
umieszczony w pobliżu sprzęt AGD (zamrażarka,
Dźwięk z soundbara jest kuchenka mikrofalowa, itp.) lub nadawczokiepskiej jakości.
odbiorczy (router sieciowy, krótkofalówka, itp.).
Przyczyną mogą być także zakłócenia w sieci
elektrycznej – podłącz zasilacz soundbara
poprzez listwę filtrującą lub zamontuj na
przewodzie filtr przeciwzakłóceniowy (nie
znajdują się w zestawie).
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem
producenta.

8. Konserwacja urządzenia
Aby przedłużyć żywotność urządzenia:
1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą ona powodować
uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować
skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia,
stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć baterię w pilocie.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja
w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj
środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może
spowodować unieważnienie gwarancji.
7. Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z
lokalnymi przepisami.
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9. Bezpieczeństwo otoczenia
Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub
gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.
Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia
lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego
kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).
Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu
użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi
odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek
pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne
odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu
odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania
przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na
zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat
miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien
skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem
zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

11. Korzystanie z instrukcji
11.1 Zgody
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej
instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana,
tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu
jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym
przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w
jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.
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11.2 Wygląd
Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi
mogą się różnic od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do
zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w
niniejszej instrukcji.

11.3 Znaki towarowe
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE
Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest
zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi
postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
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