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GRATULACJE! 

Gratulujemy zakupu urządzenia Velodyne. Przygotujcie się na niesamowite doznania związane najwyższą jakością 

brzmienia i zadziwiająco niskim poziomem zniekształceń basu, z których słynie Velodyne. 

Prosimy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji obsługi w celu bezpiecznej i bezproblemowej obsługi urządzenia. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 

UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie usuwać pokrywy (lub tylnej części 

obudowy). Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Pozostawić 

czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma ostrzegać użytkownika, że wewnątrz 

obudowy znajdują się nie izolowane przewodniki wysokiego napięcia, które mogą spowodować poważne ryzyko 

porażenia prądem. 

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować użytkownika o ważnych informacjach odnośnie 

używania i konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dokumentacji dołączonej do subwoofera. 

1. Czytaj instrukcję – Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać wszelkie instrukcje 

dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. 

2. Zachowaj instrukcję – Instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa użytkowania należy pozostawić w celu 

możliwości późniejszego odwołania się do nich. 

3. Ostrzeżenia – Wszelkie ostrzeżenia znajdujące się na produkcie i w niniejszej instrukcji obsługi powinny być 

bezwzględnie respektowane. 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami – Wszelkie instrukcje dotyczące obsługi i użytkowania powinny być 

przestrzegane. 

5. Woda i wilgoć – Urządzenie nie powinno być użytkowane w bezpośredniej bliskości wody, np.: w pobliżu 

wanny, zlewozmywaka,  w pralni, wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu, itp.  

6. Wózki i podstawy – Urządzenie powinno być użytkowane jedynie w zestawieniu z wózkiem lub podstawą 

zalecaną przez producenta.  

7. Montaż na ścianie lub suficie – Urządzenie może być zainstalowane na ścianie lub na suficie tylko wówczas 

gdy jest to dopuszczalne przez producenta. 

8. Wentylacja – Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu i w pozycji, która nie koliduje z jego należytą 

wentylacją. Przykładowo, urządzenie nie powinno być ustawiane na łóżku, sofie, dywanie lub podobnych 

powierzchniach mogących blokować otwory wentylacyjne lub umieszczane w zabudowach typu szafki, regały, 

które mogą zakłócać lub ograniczać swobodny przepływ powietrza do otworów wentylacyjnych. 

9. Ogrzewanie – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, promienniki 

ciepła, piece lub inne urządzenia emitujące ciepło. 

10. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być podłączone jedynie do źródła zasilania wyspecyfikowanego w 

niniejszej instrukcji obsługi lub określonego bezpośrednio na produkcie. 

11. Uziemienie lub polaryzacja – Niniejsze urządzenie może być wyposażone we wtyczkę z określoną 

polaryzacją prądu zmiennego (wtyczkę posiadającą jedno ze złącz szersze od pozostałych). Wtyczka 

powinna pasować do gniazda zasilającego w ten konkretny sposób. Jest to cecha bezpieczeństwa. Jeżeli nie 

jest możliwe włączenie wtyczki do gniazda w całości, należy odwrócić wtyczkę. Jeśli nadal będą występować 

problemy z podłączeniem, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany wadliwego gniazda 

zasilającego. Nie należy ignorować względów bezpieczeństwa związanych z polaryzacją wtyku. 

12. Ochrona przewodów zasilających – Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób aby nie 

były narażone na podeptanie lub przyciśnięcie przez inne przedmioty, szczególną uwagę należy zwrócić na 

wtyki przewodów i miejsca w których są podłączone do urządzeń. 

13. Czyszczenie - Urządzenie powinno być czyszczone według zaleceń producenta. 
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14. Przerwy w użytkowaniu – Przewód zasilający urządzenie powinien być odłączony od źródła zasilania w 

przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu. 

15. Ingerencja ciał obcych i cieczy – Należy zadbać aby żadne przedmioty nie upadły, zaś ciecz nie wylała się 

na obudowę. 

16. Uszkodzenia wymagające interwencji serwisowej – Urządzenie wymaga interwencji wykwalifikowanego 

personelu technicznego w następujących przypadkach: 

a. Przewód zasilający lub wtyk uległy uszkodzeniu. 

b. Na urządzenie upadł jakiś przedmiot lub wylała się ciecz. 

c. Urządzenie było narażone na działanie deszczu. 

d. Urządzenie nie funkcjonuje normalnie bądź wykazuje zmiany w sposobie działania. 

e. Urządzenie zostało upuszczone lub uległo uszkodzeniu mechanicznemu. 

17. Serwisowanie – Użytkownik nie powinien serwisować produktu w sposób, który nie jest opisany w instrukcji 

obsługi. Wszelkie pozostałe czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi 

technicznemu. 

18. Wyładowania atmosferyczne i burze – W celu zapewnienia dodatkowej ochrony w trakcie burz i wyładowań 

atmosferycznych, zaleca się odłączenie urządzenia od sieci zasilającej poprzez wyciągnięcie wtyczki z 

gniazdka, zwłaszcza gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu. 

19. Przeciążenie – Nie należy dopuszczać do przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy elektrycznych 

lub innych wbudowanych gniazd zasilających, ponieważ może to wywołać ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym lub doprowadzić do pożaru. 

20. Uchwyty mocujące – Należy używać wyłącznie uchwytów mocujących i akcesoriów zalecanych przez 

producenta. 

21. Zasilanie – Należy się upewnić, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania o właściwej wartości 

napięcia. Nie należy podłączać urządzenia przeznaczonego do zasilania 120 V do sieci 230 V i odwrotnie. 

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i potencjalne obrażenia użytkownika. 

  UWAGA: Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, należy upewnić się, że wtyk przewodu 

zasilającego został całkowicie włożony do gniazda zasilającego. 
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Zawartość Opakowania 

Po rozpakowaniu urządzenia, należy upewnić się, że otrzymaliście Państwo wszystkie komponenty oraz akcesoria Velodyne 

przedstawione poniżej. Jeśli jakieś elementy nie zostały dołączone lub uległy zniszczeniu, należy skontaktować się ze 

sprzedawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenty 
A. Transmiter bezprzewodowy 
B. Odbiornik bezprzewodowy 
 

Akcesoria Velodyne  
• 2 zasilacze 5V - jeden do transmitera, drugi do 
odbiornika. 
• 2 sztuki wkrętów samogwintujących do montażu 
transmitera na ścianie. 
• 2 przewody RCA o długości 1m. Jeden do połączenia 
transmitera z Odbiornikiem AV, drugi do połączenia 
odbiornika z subwooferem. 
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Transmiter Bezprzewodowy 

A. WEJŚCIA 
• L i R: Wejścia do podłączenia 
przewodów RCA do wyjść odbiornika 
AV 
• LFE: Wejście do podłączenia 
przewodu do wyjścia LFE Odbiornika 
AV 

B. PRZEŁĄCZNIK WYBORU 
KANAŁÓW: Służy do wyboru 
częstotliwości transmisji sygnału. 
Przełącznik kanałów w odbiorniku 
systemu WiConnect powinien być 
ustawiony na taki sam kanał, jak w 
transmiterze.  

C. Gniazdko wejściowe zasilacza 5V 
 
D. NIEBIESKA DIODA LED: Świeci się 
podczas działania transmitera.  

 

 

 

 

Odbiornik Bezprzewodowy 

A. WYJŚCIA 
• L i R: Wyjścia do podłączenia 
przewodów RCA do wejść subwoofera  
• LFE: Wyjście do podłączenia 
przewodu do wejścia LFE subwoofera 

B. PRZEŁĄCZNIK WYBORU 
KANAŁÓW: Służy do wyboru 
częstotliwości transmisji sygnału. 
Przełącznik kanałów w odbiorniku 
systemu WiConnect powinien być 
ustawiony na taki sam kanał 
emisji, jak w transmiterze.  

C. Gniazdko wejściowe zasilacza 5V 
 
D. ZIELONA DIODA LED: Świeci się 
podczas działania odbiornika.  
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Podłączenie Transmitera Bezprzewodowego do Odbiornika AV 

Należy wykonać jedną z  dwóch czynności, aby podłączyć transmiter do Odbiornika AV: 

POŁĄCZENIE #1 
Dla Odbiorników AV z wyjściem LFE/SUB  

(najbardziej popularne) 

 Ten rodzaj połączenia wymaga użycia jednego 
przewodu RCA. 

POŁĄCZENIE #2 
Dla Odbiorników AV bez wyjścia LFE/SUB  

(mniej popularne) 

 Ten rodzaj połączenia wymaga użycia jednego 
przewodu RCA Stereo. 

 

 

POŁĄCZENIE #1 Dla Odbiorników AV z wyjściem LFE/SUB (najbardziej popularne) 

1.  Podłączyć jedną końcówkę 
przewodu RCA do wejścia LFE w 
transmiterze, a drugą końcówkę do 
wyjścia LFE lub SUB w Odbiorniku 
AV. 

2.  Podłączyć transmiter do gniazdka 
elektrycznego przy pomocy zasilacza. 
 
3.  Przejść do rozdziału „Wybór Opcji 
Odbiornika AV dla Optymalnego 
Działania Subwoofera”. 

 Odbiornik systemu WiConnect 
musi zostać umieszczony w zasięgu 
15 metrów od transmitera, aby móc 
odbierać sygnał bezprzewodowy. 
Należy również upewnić się, że taki 
sam KANAŁ emisji został ustawiony 
zarówno w transmiterze, jak i w 
odbiorniku. 
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POŁĄCZENIE #2 Dla Odbiorników AV bez wyjścia LFE/SUB  (mniej popularne) 

1. Wykorzystując podwójny przewód 
RCA połączyć wejścia R i L w 
transmiterze, z wyjściami R i L w 
odbiorniku AV. 

2.  Podłączyć transmiter do gniazdka 
elektrycznego przy pomocy zasilacza. 
 
3.  Przejść do rozdziału „Wybór Opcji 
Odbiornika AV dla Optymalnego 
Działania Subwoofera”. 

 Odbiornik systemu WiConnect 
musi zostać umieszczony w zasięgu 
15 metrów od transmitera, aby móc 
odbierać sygnał bezprzewodowy. 
Należy również upewnić się, że taki 
sam KANAŁ emisji został ustawiony 
zarówno w transmiterze, jak i w 
odbiorniku. 
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Wybór Opcji Odbiornika AV dla Optymalnego Działania Subwoofera 

Istotne jest ustawienie opcji Odbiornika AV w taki sposób, aby urządzenie prawidłowo współpracowało z systemem 

WiConnect. W celu ustawienia opcji Odbiornika AV należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia i posłużyć się 

jedną z następujących możliwości: 

 

Opcja # 1 

Wyjście LFE lub SUB w odbiorniku AV służy jako wejście sygnału dla subwoofera (najczęstszy przypadek). Należy wtedy 

wykorzystać menu ustawienia głośników w odbiorniku AV i wykonać następujące kroki: 

1. Zaznaczyć, że wykorzystujemy subwoofer. 

2. Wybrać ilość głośników. 

3. Wybrać wielkość subwoofera jako małą „small”. 

4. Jeśli nie znamy limitu niskich częstotliwości w naszych głośnikach głównych, należy ustawić jako punkt 

odcięcia wartość 80 Hz. Niższe wartości pasma przenoszenia głośników głównych są zazwyczaj podane w ich 

specyfikacji technicznej. Na przykład, jeśli specyfikacja podaje, że występuje „spadek o 3 dB przy 45 Hz”, 

należy podwoić wartość 45 Hz i wykorzystać wartość 90 Hz jako częstotliwość podziału zwrotnicy. 

5. Ustawić poziom wyjścia LFE/SUB na 0 dB. 

6. Przejść do rozdziału „Podłączenie Subwoofera”. 

Opcja # 2 

Pełnopasmowe kanały wyjściowe R i L w odbiorniku AV służą jako wejście sygnału dla subwoofera (mniej popularny 

przypadek). Należy wtedy wykorzystać menu ustawienia głośników w odbiorniku AV i wykonać następujące kroki: 

1. Zaznaczyć, że nie wykorzystujemy subwoofera. 

2. Wybrać ilość głośników. 

3. Wybrać wielkość głośników jako dużą „large”. 

4. Jeśli dostępna jest opcja ustawienia częstotliwości zwrotnicy, należy podwoić wartość pasma przenoszenia 

niskich częstotliwości głośników głównych i wynik wprowadzić jako częstotliwość zwrotnicy. Jeśli nie znamy 

pasma przenoszenia głośników głównych, powinniśmy ustawić wartość 80 Hz. 

5. Przejść do rozdziału „Podłączenie Subwoofera”.  

Opcja # 3 

Odbiornik AV nie posiada wyjścia LFE/SUB: 

1. Nie musimy dokonywać żadnych zmian w menu głośników odbiornika AV. 

2. Można przejść do rozdziału „Podłączenie Subwoofera”.  

Opcje Transmitera Opcja # 1 
(Najbardziej Popularna) 

Opcja # 2 
(Mniej Popularna) 
 

Opcja # 3 
(Mniej Popularna) 

Odbiornik AV posiada 
wyjście LFE lub SUB 

Tak Tak Nie 
 

Należy wykorzystać wyjścia 
LFE lub SUB w odbiorniku 
AV jako wejścia dla 
subwoofera 

Tak Nie Nie 
 

Należy wykorzystać 
pełnopasmowe wyjścia 
R i L w odbiorniku AV jako 
wejścia dla subwoofera. 

Nie. 
To ustawienie wykorzystuje  
filtr dolnoprzepustowy 
odbiornika AV, zamiast filtra 
w subwooferze. 

Tak. 
To ustawienie wykorzystuje  
filtr dolnoprzepustowy 
subwoofera, zamiast filtra w 
odbiorniku AV. 

Tak. 
To ustawienie wykorzystuje  
filtr dolnoprzepustowy 
subwoofera, zamiast filtra w 
odbiorniku AV. 
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Podłączenie Subwoofera 

1. Umieścić odbiornik systemu WiConnect w pobliżu subwoofera. Nie należy umieszczać odbiornika wewnątrz 

metalowych szafek – może to negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.  

2. Podłączyć zasilacz 5V DC do odbiornika systemu WiConnect. 

3. W zależności od wybranej opcji Odbiornika AV, podłączyć odpowiednie przewody RCA do  odbiornika 

systemu WiConnect i subwoofera.   

4. Podłączyć zasilacz systemu WiConnect do gniazdka ściennego.  

5. Ustawić gałkę GŁOŚNOŚCI subwoofera w położeniu MIN, aby dźwięk nie okazał się zbyt głośny przy 

pierwszym włączeniu subwoofera. Prawidłowy poziom głośności będzie można ustawić później. 

6. Włączyć subwoofer 

7. To wszystko. Nie musimy podłączać już więcej żadnych przewodów! 

8. Przejść do rozdziału „Wybór Bezprzewodowego Kanału Transmisji”. 

Wybór Bezprzewodowego Kanału Transmisji 

Transmiter bezprzewodowy może przesyłać sygnały audio poprzez jeden z czterech wybranych kanałów. Udostępnienie 

kilku kanałów jest związane z tym, że inne urządzenia bezprzewodowe mogą wykorzystywać taką samą częstotliwość, na 

jakiej działa system WiConnect. Cztery kanały pozwalają również na podłączenie większej ilości systemów WiConnect 

(maksymalnie cztery systemy mogą działać jednocześnie, w zasięgu 15 metrów). 

Aby wybrać kanał transmisji, należy: 

1. Zapoznać się z rozdziałem „Kwestie Dotyczące Bezprzewodowej Transmisji Sygnału”, w dalszej części 

instrukcji. 

2. Ustawić przełącznik wyboru KANAŁÓW w transmiterze, w pozycji „1”, „2”, „3”, lub „4”. 

3. Ustawić przełącznik wyboru KANAŁÓW w odbiorniku w tej samej pozycji, jaką wybraliśmy dla transmitera. 

Kwestie Dotyczące Bezprzewodowej Transmisji Sygnału 

Wszelkie urządzenia bezprzewodowe, działające w taki sam sposób jak system WiConnect, mogą być podatne na 

zakłócenia fal radiowych pochodzące od innych urządzeń, w zależności od częstotliwości ich sygnału. Do urządzeń 

mogących wprowadzać zakłócenia należą: internetowe nadajniki WiFi, komputerowe urządzenia peryferyjne i routery; 

systemy monitorujące działanie paneli słonecznych; konsole gier video, telefony bezprzewodowe, urządzenia Bluetooth, 

elektroniczne nianie i kuchenki mikrofalowe. Zakłócenia przesyłu sygnałów bezprzewodowych najczęściej powodowane są 

przez urządzenia działające w paśmie 2.4 Ghz. 

Aby zapobiec problemom związanym z zakłóceniami bezprzewodowej transmisji sygnału, należy zachować odległość co 

najmniej 5 cm pomiędzy transmiterami. Zakłócenia sygnału wywoływane przez kuchenkę mikrofalową znikną zaraz po jej 

wyłączeniu, a w dłuższej perspektywie mogą być rozwiązane przez zwiększenie odległości pomiędzy systemem WiConnect i 

kuchenką. 

Jeśli praca systemu WiConnect podlega zakłóceniom, należy sprawdzić czy inne urządzenie bezprzewodowe nie znajduje 

się w bliskim sąsiedztwie transmitera i odbiornika WiConnect. Można również spróbować ustawić inny kanał transmisji, gdyż 

może być wolny od zakłóceń radiowych.  
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Podłączenie Kilku Subwooferów Bezprzewodowych 

W Pojedynczym Systemie Audio 

Jeśli wykorzystujemy więcej niż jeden system WiConnect w pojedynczym systemie audio lub w dwóch systemach audio 

umieszczonych niedaleko od siebie, możliwe są dwie następujące opcje ustawienia: 

OPCJA #1: Wszystkie subwoofery odbierają ten sam sygnał audio. Jest to najpopularniejsze ustawienie. W celu 

przeprowadzenia instalacji należy: 

1. Podłączyć tylko jeden transmiter bezprzewodowy do Odbiornika AV. Wykonać instrukcje z podrozdziału 

POŁĄCZENIE #1 lub POŁĄCZENIE #2, w sekcji „Podłączenie Transmitera Bezprzewodowego do Odbiornika 

AV”. 

2. Wykonać instrukcje z podrozdziału Opcja # 1, w sekcji „Wybór Opcji Odbiornika AV dla Optymalnego 

Działania Subwoofera”. 

3. Ustawić ten sam kanał transmisji w transmiterze i we wszystkich odbiornikach bezprzewodowych. Wykonać 

instrukcje z rozdziału „Wybór Bezprzewodowego Kanału Transmisji”. 

 

OPCJA # 2: Subwoofery odbierają różne sygnały audio. Jest to mniej popularne ustawienie. Zazwyczaj w tego typu systemie 

jeden subwoofer obsługuje prawy kanał dźwiękowy, a drugi obsługuje kanał lewy albo subwoofery obsługują dwa różnego 

przeznaczenia systemy audio, ustawione po przeciwnych stronach pomieszczenia. W przypadku, kiedy subwoofery 

obsługują oddzielne kanały dźwiękowe, należy je umieścić nie dalej, niż w odległości jednego metra od głośników głównych 

dla danego kanału. Jeśli częstotliwość zwrotnicy w systemie jest wysoka, subwoofery powinny stanąć jeszcze bliżej 

głośników głównych. W celu przeprowadzenia instalacji należy: 

1. Podłączyć transmiter bezprzewodowy do źródła każdego sygnału, jaki chcemy przesłać do odbiornika. 

Zazwyczaj jeden transmiter będzie obsługiwał prawy, a drugi lewy kanał dźwiękowy. Następnie wykonać instrukcje 

z podrozdziału  POŁĄCZENIE #2, w sekcji „Podłączenie Transmitera Bezprzewodowego do Odbiornika AV”, 

z tym, że należy podłączyć wejście R w jednym z transmiterów do wyjścia R w Odbiorniku AV oraz wejście L w 

drugim z transmiterów, do wyjścia L w Odbiorniku AV.  

2. Wykonać instrukcje z podrozdziału Opcja # 3, w sekcji „Wybór Opcji Odbiornika AV dla Optymalnego 

Działania Subwoofera”. 

3. Wykonać instrukcje z rozdziału „Wybór Bezprzewodowego Kanału Transmisji”, z tym, że należy: 

a. Wybrać oddzielny kanał transmisji dla każdego transmitera bezprzewodowego 

b. Wybrać oddzielne kanały transmisji dla każdego z odbiorników bezprzewodowych, zgodne z kanałami 

wybranymi dla transmiterów. 

4. Wykonać instrukcje z rozdziału „Ustawienia Subwoofera”, dla każdego z subwooferów. 

W Oddzielnych Systemach Audio 

Jeśli posiadamy w domu kilka oddzielnych systemów audio, np. jeden w pokoju rodzinnym, a drugi w sypialni, czy też biurze, 

możemy wykorzystać oddzielne transmitery bezprzewodowe w każdym systemie. W tym wypadku należy ustawić inne 

kanały transmisji dla każdego z systemów, aby uniknąć odbierania przez subwoofery niewłaściwego sygnału audio, co może 

wynikać z bliskiej odległości w jakiej zostały umieszczone. 
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Montaż Transmitera Bezprzewodowego na Ścianie (Opcjonalnie)  

Można przymocować transmiter lub odbiornik do ściany, albo umieścić go w miejscu wygodniejszym pod względem 

ustawienia reszty komponentów audio. System WiConnect nie musi znajdować się w zasięgu wzroku, aby działać 

prawidłowo.  

 

1. Należy wykorzystać szablon zamieszczony poniżej, aby 
zaznaczyć otwory montażowe na ścianie. Zaznaczyć dwa 
otwory na śruby montażowe, wybierając pionową lub 
poziomą orientację urządzenia. 
 
2. Wkręcić śruby samogwintujące w zaznaczone otwory do 
takiej głębokości, aby ponad 3mm śruby pozostawało na 
zewnątrz.  

3. Przymocować transmiter wsuwając wystające części 
śrub w otwory w tylnej ścianie urządzenia. Nie ma 
ustalonej orientacji położenia dla transmitera, więc można 
go zawiesić w dowolny sposób. 
 

 Załączone śruby nie nadają się do wkręcania w 
twarde podłoże. Jeśli nie można wkręcić śrub za pomocą 
śrubokrętu, będzie należało wywiercić otwory montażowe i 
zastosować inny rodzaj mocowania. 

 

 

Szablon montażu transmitera 
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CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE 

 

 Ochrona Transmitera i Odbiornika przed Uszkodzeniami 

 

NIE UMIESZCZAĆ PRZEDMIOTÓW NA OBUDOWIE transmitera ani odbiornika, w celu uniknięcia jej porysowania lub 

zniszczenia. 

 

NIE DOPUŚCIĆ ABY PRZEDMIOTY MOGŁY UPAŚĆ, A CIECZ WYLAĆ SIĘ NA OBUDOWĘ TRANSMITERA LUB 

ODBIORNIKA. 

 

NIE WYSTAWIAĆ TRANSMITERA ANI ODBIORNIKA NA DZIAŁANIE KAPIĄCYCH LUB ROZCHLAPUJĄCYCH SIĘ 

CIECZY. 

 

NIE STAWIAĆ NA OBUDOWIE TRANSMITERA ANI ODBIORNIKA, LUB W ICH POBLIŻU POJEMNIKÓW Z CIECZAMI. 

Przykładem mogą być wazony, otwarte butelki z napojami lub lampy zasilane cieczami palnymi. 

 

NIE WKŁADAĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW do wewnątrz obudowy transmitera lub odbiornika. 

 

NIE UMIESZCZAC PŁONĄCYCH ŚWIEC, KADZIDEŁEK LUB INNYCH DYMIĄCYCH PRZEDMIOTÓW NA OBUDOWIE 

TRANSMITERA LUB ODBIORNIKA, ANI W ICH POBLIŻU. 

 

 Czyszczenie 

 

UŻYWAĆ CZYSTEJ, MIĘKKIEJ SUCHEJ ŚCIERECZKI w celu usunięcia kurzu i odcisków palców z powierzchni obudowy 

transmitera lub odbiornika. Przed czyszczeniem, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilającego, w celu 

ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi, które mogą uszkodzić transmiter lub odbiornik. 

 

DO CZYSZCZENIA OBUDOWY TRANSMITERA LUB ODBIORNIKA NIE STOSOWAĆ detergentów, mydeł, środków 

ściernych, aerozoli w sprayu, rozpuszczalników chemicznych, alkoholu i innych podobnych środków czyszczących. 

 

 Serwisowanie 

W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY PODEJMOWAC PRÓBY SERWISOWANIA TRANSMITERA ANI ODBIORNIKA, która 

wykraczałaby poza zalecenia znajdujące się w instrukcji obsługi. 

 

JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK SERWISU MOŻE DOKONYWAĆ NAPRAW USZKODZONYCH 

PODZESPOŁÓW. Wykwalifikowany serwisant powinien przeprowadzać naprawę w przypadku gdy: 

 Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. 

 Gniazdo zasilające w transmiterze lub odbiorniku jest uszkodzone. 

 Przedmioty upadły na obudowę lub ciecz dostała się do środka transmitera, lub odbiornika. 

 Transmiter lub odbiornik został zalany, lub częściowo, czy też całkowicie zanurzony w wodzie. 

 Transmiter lub odbiornik nie funkcjonuje normalnie, lub wykazuje zmiany w działaniu. 

 Transmiter lub odbiornik został upuszczony, lub zniszczony. 
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Rozwiązywanie Problemów 

 

DIODA LED W TRANSMITERZE LUB ODBIORNIKU NIE ŚWIECI SIĘ: 

1. Sprawdzić, czy zasilacz jest podłączony do aktywnego gniazdka sieciowego. 

2. Sprawdzić, czy zasilacz nie jest uszkodzony. 

 

SUBWOOFER NIE GRA, ALE W TRANSMITERZE ŚWIECI SIĘ NIEBIESKA, A W ODBIORIKU ZIELONA DIODA: 

1. Sprawdzić, czy transmiter jest podłączony do aktywnego gniazdka sieciowego. Zielona dioda LED w odbiorniku 

będzie migać, jeśli nie dociera do niego sygnał z transmitera. 

2. Sprawdzić, czy wejścia transmitera są podłączone do wyjść audio odbiornika AV. Przewody mogły przypadkowo 

się rozłączyć. 

3. Zwiększyć poziom GŁOŚNOŚCI subwoofera. 

4. Zwiększyć poziom głośności na wyjściu LFE lub SUB OUT w odbiorniku AV (jeśli funkcja jest dostępna). 

5. Jeśli odbiornik AV posiada przełącznik lub menu poprzez które można aktywować wyjście LFE lub SUB OUT, 

należy upewnić się, że przełącznik lub menu zostały ustawione na „ON” lub „YES”. 

6. Sprawdzić, czy dioda w transmiterze świeci się na stałe. Jeśli dioda w transmiterze nie świeci się na stałe, a ten 

sam KANAŁ emisji został ustawiony zarówno w transmiterze, jak i w odbiorniku, należy wybrać inny KANAŁ emisji 

w obu urządzeniach. 

 

JEŚLI BAS NIE GRA WYSTARCZAJĄCO GŁOŚNO: 

1. Zwiększyć poziom GŁOŚNOŚCI subwoofera. 

2. Zwiększyć poziom głośności wyjścia LFE lub SUB OUT, jeśli istnieje możliwość regulacji. 

3. Przysunąć subwoofer bliżej narożnika pomieszczenia. 

 

LUB 

Transmiter i odbiornik mogły utracić bezprzewodowe połączenie. 

1. Wyłączyć zasilanie subwoofera, transmitera i odbiornika bezprzewodowego 

2. Włączyć ponownie zasilanie transmitera, następnie odbiornika i na końcu subwoofera. 

3. Jeśli wyłączenie i ponowne włączenie zasilania nie przywróci połączenia, należy wybrać inny KANAŁ emisji w 

transmiterze i w odbiorniku. 

4. Jeśli wybór innego KANAŁU emisji nie przywróci połączenia, należy zmniejszyć odległość pomiędzy transmiterem, 

a odbiornikiem w celu wzmocnienia siły sygnału. 

5. Sprawdzić, czy transmiter i odbiornik bezprzewodowy nie znajdują się w zbyt bliskiej odległości w stosunku do 

innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać transmisję sygnału. 

 

OPAKOWANIE 

Należy zachować oryginalny karton i elementy zabezpieczające na wypadek przyszłego wykorzystania. Wykorzystanie 

innego opakowania w przypadku tego urządzenia może spowodować jego uszkodzenie podczas transportu. Oryginalne 

opakowanie można wykorzystać podczas przeprowadzki lub wysyłki systemu WiConnect do dystrybutora, w celu wykonania 

naprawy.  
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Dane Techniczne: 

 

Model      System WiConnect  

Pasmo Przenoszenia   20 Hz – 16k Hz (+/- 0.5 dB) 

Przekazywanie Sygnału Głośnikowego  W pełnym paśmie 

Impedancja Wejściowa   10 k-omów 

Wskaźnik Zasilania LED    tak 

Obudowa (Wys. x Szer. x Gł.)   1.0312” x 5.125” x 3.25” (29.4 mm x 130.2 mm x 82.6 mm) 

Waga Brutto     5 lbs. / 2kg (w przybliżeniu) 

Zasięg Transmisji Sygnału   50’ (15 m) 

Częstotliwość Sygnału   2.4 GHz 

 

 

Zakres Pasma Przenoszenia: 

Pomimo iż niniejsza instrukcja obsługi została napisana z perspektywy bezprzewodowej transmisji sygnału dla subwooferów, 

zapewne zauważyli Państwo że system WiConnect posiada szeroki zakres pasma przenoszenia (20-16 kHz +/- 0.5 dB). 

Dzięki temu system może być wykorzystywany również w przypadku sygnału pełnozakresowego. 
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Informacje Dotyczące Przepisów Prawnych 

 Oświadczenie o zgodności z FCC: 

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwóm warunkom: 

 

 Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz  

 Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane 

działanie.  

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla Urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z 

częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi 

zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacji. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować energię częstotliwości 

radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia łączności radiowej. 

Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru 

radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować 

skorygować zakłócenia na jeden lub więcej z następujących sposobów: 

 Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. 

 Przeniesienie urządzenia dalej od odbiornika. 

 Podłączenie urządzenia do gniazda z innego obwodu zasilającego, niż ten do którego jest podłączony odbiornik. 

 Kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych zaleceń.  

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ (UE) 

Ten produkt pozostaje w zgodzie z wymogami i innymi stosownymi przepisami Dyrektywy RiTTE oraz CE_LVD 

(Bezpieczeństwo) i CE-EMC (Poziomów Emisji i Odporności). 

 

Narażenie na działanie częstotliwości radiowych:  

Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczącymi stopnia emisji 

fal radiowych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie to powinno być zainstalowane z zachowaniem przynajmniej 

dwudziestocentymetrowego odstępu anteny od ciała ludzkiego. 

 

 Słuchaj Odpowiedzialnie 

NALEŻY UNIKAĆ SŁUCHANIA MUZYKI Z WYSOKIM POZIOMEM GŁOŚNOŚCI przez dłuższy okres czasu, aby uchronić 

się przed całkowitą utratą słuchu. Administracja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Stanach Zjednoczonych (OSHA), 

zgodnie ze swoimi standardami nie zaleca słuchania dźwięków o natężeniu 85 dB przez okres dłuższy niż 8 godzin oraz 

zaleca noszenie słuchawek ochronnych jeżeli natężenie dźwięku przekracza 85 dB. Więcej informacji i zaleceń dotyczących 

poziomów głośności dźwięku oraz ryzyka uszkodzenia słuchu można znaleźć na stronie internetowej OSHA, pod adresem 

www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html 

 

Utylizacja Urządzeń Elektronicznych 

Symbol z przekreślonym koszem na śmieci oznacza, że nie należy traktować produktu jak zwykłego 

odpadu domowego. Transmiter, odbiornik oraz zasilacze elektryczne powinny zostać dostarczone do 

punktu zajmującego się przetwarzaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji. 

Dbając o właściwą utylizację produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom na 

środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie. Określone międzynarodowe, państwowe i/lub lokalne 

prawa i/lub przepisy mogą również odnosić się do kwestii utylizacji tych urządzeń. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym punktem przetwarzania urządzeń 

elektrycznych, lokalnymi władzami lub punktem, w którym nabyliście Państwo urządzenie. 

Znaki Handlowe 

Logo Velodyne jest znakiem handlowym Velodyne Acoustics, Inc.  
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Notatki Własne 

Data Zakupu  

Dystrybutor  

Nr Seryjny #  
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