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Instrukcja Obsługi 
PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM 

PRODUKTU I ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. 
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Importer: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia 
 
Produkt jest wytwarzany i sprzedawany przez Innovative Technology Electronics LLC. 
Victrola i logo Victrola są znakami towarowymi spółki Technicolor lub powiązanych z nią 
spółek i są wykorzystywane na licencji przez Innovative Technology Electronics LLC. 
Żadne inne nazwy produktów, usług, podmiotów gospodarczych, produktów i logo 
opisywane w tym dokumencie nie są promowane ani sponsorowane przez spółkę 
Technicolor ani żadną z powiązanych z nią spółek. 
 
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią chronioną prawem własność innych 
podmiotów. 
 
Wyprodukowano w Chinach. 
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA 
1. Prosimy przeczytać te instrukcje. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu 

należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
2. Zachować instrukcje. Instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa należy zachować do 

użytku w przyszłości. 
3. Zwracać uwagę na ostrzeżenia. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na 

obudowie urządzenia i w instrukcji obsługi. 
4. Przestrzegać wszystkich instrukcji. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi. 
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody. Urządzenie nie powinno być używane w 

pobliżu wody ani w miejscu wilgotnym, na przykład w wilgotnej piwnicy albo w pobliżu 
basenu. 

6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką. 
7. Nie przesłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami 

producenta. 
8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne 

urządzenia wytwarzające ciepło (np. wzmacniacze). 
9. Chronić kabel zasilający przed deptaniem i załamywaniem, zwłaszcza w okolicach 

wtyczki, przepustów i w miejscu wyjścia z obudowy. 
10. Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta. 
11. Korzystać wyłącznie z wózków, statywów, stojaków, klamr i podstawek określonych 

przez producenta lub sprzedawanych łącznie z urządzeniem. Należy 
zachować ostrożność podczas przenoszenia i przesuwania urządzenia 
przy użyciu wózka lub regału , by go nie wywrócić. 

12. Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz z piorunami i gdy 
nie jest używane przez dłuższy czas. 

13. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 
Serwisowanie urządzenia jest wymagane w przypadku powstania jakichkolwiek 
uszkodzeń, na przykład: uszkodzenie kabla zasilającego lub wtyczki, przedostanie się 
płynów lub ciał obcych do wnętrza obudowy, kontakt z deszczem lub wilgocią albo gdy 
urządzenie upadło, zostało upuszczone lub nie działa w sposób prawidłowy. 

14. 
 

 

 

UWAGA 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 

NIE OTWIERAĆ  
 

OSTRZEŻENIE: 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM — NIE OTWIERAĆ. 

 

 - Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ma na 
celu ostrzec użytkownika o występowaniu wewnątrz obudowy urządzenia 
nieizolowanych części pod niebezpiecznym napięciem, którego wielkość może być 
wystarczająca do stworzenia ryzyka porażenia prądem. 
- Ostrzeżenie: aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy 
wierzchniej ani tylnej. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów 
przeznaczonych do samodzielnego serwisowania przez użytkownika. Wszelkie 
naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 
- Wykrzyknik w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu zwrócić uwagę 
użytkownika na ważne instrukcje obsługi i konserwacji (serwisowania) zawarte w 
instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. 

15. Wtyczka pełni rolę wyłącznika zasilania i musi znajdować się w łatwo dostępnym 
miejscu. 
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16. OSTRZEŻENIE 
 Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy dopuszczać do 

kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią. Urządzenie nie powinno być narażone 
na kontakt z cieknącą lub rozpryskiwaną wodą i nie należy na nim ustawiać żadnych 
przedmiotów wypełnionych płynami, jak wazony. 

17. Urządzenie powinno być używane w klimacie umiarkowanym. 
18. Nie należy przesłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami , firanami itp. 
19. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone 

świeczki. 
20. Symbol ~ wskazuje na obecność napięcia zmiennego. 
21. OSTRZEŻENIE: instrukcje serwisowania są przeznaczone wyłącznie dla 

wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, 
osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny wykonywać żadnych czynności 
serwisowych poza opisanymi w instrukcji obsługi. 

22.  

 RECYCLING 
 Produkt, jako urządzenie elektryczne/elektroniczne, jest oznaczony symbolem 

selektywnej zbiórki odpadów (WEEE). Oznacza to, że w myśl europejskiej dyrektywy 
2012/19/UE po zużyciu produkt powinien zostać oddany do recyklingu i 
rozmontowania, by ograniczyć jego szkodliwy wpływ na środowisko. 

 Użytkownik może oddać zużyte urządzenie w odpowiednim punkcie odbioru odpadów 
albo zdać w sklepie, w którym nabywa nowy sprzęt elektryczny/elektroniczny. 

23.  

 To urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw EEC: 2014/35/UE (dyrektywa 
niskonapięciowa) i /2014/30/UE (dyrektywa EMC) 

24. Aby uniknąć potencjalnych szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego związanych z 
niekontrolowaną utylizacją odpadów, produkt należy oddać do recyklingu w celu 
odzyskania surowców wtórnych. 

25. Zużyte urządzenie należy oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów albo w sklepie 
detalicznym, w którym zostało zakupione. Zużyty produkt trafi wtedy do recyklingu i nie 
będzie zagrażać środowisku. 

DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA 
• Niniejszym Innovative Technology Electronics, LLC oświadcza, że ten stolik z głośnikiem 
Bluetooth spełnia zasadnicze wymogi i inne zapisy dyrektywy 2014/53/UE. 
• Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod adresem: 
www.victrola.com/eudoc 

Uwagi na temat deklaracji zgodności z normami UE 
 

 
To urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne zapisy dyrektywy RE 
2014/53/UE, rozporządzenia dotyczącego ekoprojektu 1275/2008 oraz dyrektywy 
RoHS 2011/65/UE. 
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DANE TECHNICZNE 
Funkcje: ....................................................................  Bluetooth, ładowanie przez USB, 
 AUX-IN, funkcja zestawu 

głośnomówiącego do rozmów 
telefonicznych 

Wersja Bluetooth:......................................................  V4.2 
2 gniazda ładujące USB (wyjście):............................. 2,1 A/1 A 
Bateria:......................................................................  wbudowana litowo-jonowa 2200 mAh 

(24,42 Wh) 
 Bateria do wielokrotnego ładowania 
Czas pracy: ...............................................................  5-6 godzin (100% poziom głośności) 
 8-10 godzin (50% poziom głośności) 
Czas ładowania:......................................................... 4 godziny (głośnik wyłączony) 
 6 godzin (głośnik w użyciu) 
Całkowita moc muzyczna: ......................................... 88 W 
RMS: .........................................................................  30 W (15 W x 2) 
Głośnik średniotonowy:.............................................. 2,75" 4 Ω, 12 W x 4 szt. 
Głośnik wysokotonowy:.............................................. 31 mm, 8 Ω, 20 W x 2 szt. 
Radiator: ...................................................................  75 mm 4 szt. 
Zasilanie:...................................................................  Zasilacz prądu zmiennego: 100-240 

V, 50-60 Hz 
 DC -16 V, 2A 
W zestawie:...............................................................  Głośnik, trzy (3) nogi, 
 instrukcja obsługi, kabel 
 AUX-IN 3,5 mm, zasilacz 
 
 
OSTRZEŻENIE: 
Wbudowana bateria do wielokrotnego ładowania nie jest wymienna. Nie należy jej 
wyjmować ani wymieniać na inną. Nie wyrzucać jako część odpadów zmieszanych ani nie 
wrzucać do ognia. Nie wyrzucać zużytego urządzenia jako część zmieszanych odpadów 
komunalnych. Zużyte urządzenie należy zdać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów po 
całkowitym rozładowaniu baterii. Niespełnienie tego warunku może być naruszeniem 
lokalnych przepisów o gospodarce odpadami. Prawidłowy sposób postępowania z 
zużytymi bateriami należy ustalić na podstawie lokalnie obowiązujących przepisów. 
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MONTAŻ GŁOŚNIKA 

 

 
 
1. Ustawić głośnik na płaskiej powierzchni, podstawą z gwintowanymi otworami do góry. 
2. Włożyć jedną nogę drewnianą do gwintowanego otworu. 
3. Obracać drewnianą nogę w prawo, aż zostanie dobrze dokręcona. 
4. Powtórzyć krok 2 z pozostałymi drewnianymi nogami. 
5. Powtórzyć krok 3 z pozostałymi drewnianymi nogami. 
6. Gdy wszystkie drewniane nogi są już dokręcone, obrócić głośnik właściwą stroną do 

góry. 
 
OSTRZEŻENIE: 
1. Głośnik ma maksymalną wytrzymałość na obciążenia 5 kg. 

Na głośniku NIE NALEŻY ustawiać przedmiotów ważących więcej niż 5 kg. Spowoduje 
to uszkodzenie urządzenia. 

2. NIE UŻYWAĆ do siadania. 
Spowoduje to uszkodzenie urządzenia i możliwe obrażenia ciała. 

3. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
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OBSŁUGA 

 

1. WŁĄCZNIK 
2. ODTWARZANIE / 

PAUZA / TELEFON 
3. DŹWIĘK CISZEJ 
4. DŹWIĘK GŁOŚNIEJ 

5. MIKROFON 
6. LED 
7. USB 2.1A / USB 1A 
8. DIODA ŁADOWANIA 

 
9. ZASILANIE DC 
10. AUX IN 
11. RESET 

WŁĄCZ / WYŁĄCZ 
1. Przytrzymać przycisk WŁĄCZNIKA, aby włączyć urządzenie (sygnalizowane 

dźwiękiem). Głośnik automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth. Niebieski wskaźnik LED 
zacznie migać. Teraz głośnik można sparować z innym urządzeniem przez Bluetooth. 

2. Przytrzymać WŁĄCZNIK, by urządzenie wyłączyć. Przy wyłączaniu rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy i diody LED zgasną. 
UWAGA: jeśli głośnik pozostanie bezczynny przez 10 minut, zostanie automatycznie 
wyłączony, o czym poinformuje sygnał dźwiękowy. 
Przed pierwszym użyciem zaleca się naładować baterię do pełna. 

SPÓD 

TYŁ 

GÓRA 

PRZÓD 
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OBSŁUGA PRZEZ BLUETOOTH 
Za pomocą funkcji Bluetooth można z głośnikiem połączyć bezprzewodowo urządzenie 
zewnętrzne. 
 
1. Przytrzymać przycisk WŁĄCZNIKA, aby włączyć urządzenie (sygnalizowane 

dźwiękiem). Głośnik automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth. Niebieski wskaźnik LED 
zacznie migać. Teraz głośnik można sparować z innym urządzeniem przez Bluetooth. 

2. Należy włączyć komunikację Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. Odczekać chwilę, 
po czym wybrać do sparowania przez Bluetooth urządzenie o nazwie „VS-140”. 

3. Wybrać nazwę urządzenia Bluetooth do sparowania. Po podłączeniu niebieska dioda 
LED przestanie migać. 
UWAGA: jeśli połączenie sią nie powiedzie, niebieska dioda LED zacznie migać powoli. 

4. Połączenie Bluetooth z urządzenie zewnętrznym zostało nawiązane pomyślnie! 
5. Wyregulować głośność dźwięku za pomocą przycisków VOLUME +/-. 
 
Odtwarzanie muzyki po podłączeniu odtwarzacza przez Bluetooth: 
PAUZA 
- Jednokrotnie nacisnąć klawisz Odtwarzanie/Pauza/Telefon, aby zrobić pauzę. 
- Jednokrotnie nacisnąć klawisz Odtwarzanie/Pauza/Telefon, aby wznowić odtwarzanie. 
 
ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH 
- Przytrzymać wciśnięty klawisz Odtwarzanie/Pauza/Telefon, aby rozłączyć sparowanie 

Bluetooth. 
- Wykonać powtórnie kroki od 2 do 5 powyżej, aby sparować z nowym urządzeniem. 
 
UWAGA: Maksymalna zalecana odległość między sparowanymi urządzeniami Bluetooth 
wynosi 10 metrów. 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE PRZEZ BLUETOOTH 
1. Głośnik będzie sygnalizował dźwiękowo przychodzące połączenia telefoniczne. 
2. Należy jednokrotnie nacisnąć klawisz Odtwarzanie/Pauza/Telefon, aby odebrać 

połączenie. 
Można też przytrzymać wciśnięty klawisz Odtwarzanie/Pauza/Telefon, aby odrzucić 
połączenie. 

3. Rozmowę można prowadzić przy użyciu wbudowanego mikrofonu. 
4. Jednokrotnie nacisnąć klawisz Odtwarzanie/Pauza/Telefon, aby zakończyć połączenie. 
5. Szybko dwukrotnie nacisnąć klawisz Odtwarzanie/Pauza/Telefon, aby powtórzyć 

ostatnio wybierany numer. 
 

KORZYSTANIE Z WEJŚCIA AUX-IN 
Za pomocą gniazda AUX-IN do głośnika można podłączyć zewnętrzny odtwarzacz 
dźwięku, taki jak odtwarzacz CD/MP3, telefon komórkowy lub komputer. 
 
1. Podłączyć kabel typu jack-jack do gniazda AUX na tylnej ścianie głośnika. 
2. Głośnik zostanie automatycznie przełączony w tryb AUX, a dioda LED zacznie świecić 

na zielono. 
UWAGA: po wyjęciu kabla z gniazda AUX-IN głośnik automatycznie przełączy się w tryb 
Bluetooth. Dioda LED zmieni kolor na niebieski i zacznie migać. 
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INFORMACJE O BATERII I ŁADOWANIU 
Komunikat o niskim poziomie baterii głośnika: 
1. Głośnik automatycznie wydaje sygnał dźwiękowy, przypominając o konieczności 
ładowania. 
UWAGA: jeśli głośnik nie jest naładowany, zostanie automatycznie wyłączony. 

2. Podłączyć zasilacz do gniazda DC z tyłu obudowy głośnika. Dioda LED zacznie świecić, 
informując o trwającym ładowaniu. Dioda LED zgaśnie, gdy głośnik będzie w pełni 
naładowany. 

 
OSTRZEŻENIE: do ładowania należy używać zasilacza dołączonego w zestawie. Przy 
użyciu innego zasilacza głośnik może być ładowany zbyt wolno lub wcale. W skrajnych 
przypadkach zasilacz może zostać uszkodzony lub mogą wyniknąć inne zagrożenia.  

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ USB 
Gdy głośnik jest podłączony do zasilacza, wbudowane gniazda USB pozwalają ładować 
równocześnie 2 urządzenia zewnętrzne. Jednak jeśli głośnik jest wyłączony, gniazdo USB 
nie będzie ładować zewnętrznych urządzeń. 
 

JAK PODŁĄCZYĆ / ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ ZASILACZA 
 

 


