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Drodzy Klienci!
Państwa nowy odbiornik muzyczny Bluetooth umożliwia  słu -
cha nie na domowym sprzęcie audio ulubionej muzyki zapisa -
nej w przenośnym urządzeniu wyposażonym w bezprzewo -
dowe złącze Bluetooth, np. w telefonie komórkowym. 

Połączenie realizowane jest przy tym bez jakichkolwiek
przeszkadzających kabli. Sterowanie odtwarzaniem odbywa
się wyłącznie poprzez urządzenie odtwarzające Bluetooth. 

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania
tego innowacyjnego produktu.

Zespół Tchibo
Zdjąć folię ochronną z górnej części odbiornika
muzycznego Bluetooth. 

m

Spis treści
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Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa 
i użytkować produkt wyłącznie w zgodzie z niniejszą instrukcją,
aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy
 przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji: 

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi
ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała 
i poważnymi stratami materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed drobnymi obrażeniami ciała 
lub uszkodzeniami sprzętu.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem
obrażeń ciała wskutek porażenia prądem
 elektrycznym.

Ten symbol ostrzega przed ryzykiem odniesienia
obrażeń ciała. 

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

• Odbiornik muzyczny Bluetooth przeznaczony jest do
podłączania do przenośnych urządzeń audio.

• Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego 
i nie nadaje się do celów komercyjnych.

• Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach
klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci 

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikają -
cych z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami
elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do
 produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych
cieczach, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. 

• Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu
ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
Nie dotykać zasilacza wilgotnymi rękami.

• Należy chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. 
Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie
należy stawiać naczyń wypełnionych wodą (np. wazonów na
kwiaty). Urządzenie nie może być wystawiane na działa nie
wody kapiącej lub rozpryskowej. Dzięki temu można
uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem  elektrycznym.

• Urządzenie należy podłączyć do prawidłowo zainstalowa-
nego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne
z danymi technicznymi urządzenia. 
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• Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego
w komplecie.

• Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
... jeśli wystąpią zakłócenia w działaniu urządzenia, 
... po użyciu, 
... podczas burzy, 
... przed czyszczeniem urządzenia,
... jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, 
a nie za kabel zasilający.

• Odbiornik muzyczny nie ma włącznika/wyłącznika.
Odłączenie od sieci elektrycznej następuje tylko przez
wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycz nego.
Dlatego gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie
potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. 
Kabel  zasilający należy układać tak, aby nikt nie mógł się 
o niego potknąć. 

• Nie wolno używać urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz
 sieciowy lub kabel zasilający wykazują widoczne
 uszkodzenia. 

• Nie wolno samodzielnie wprowadzać żadnych zmian 
w urządzeniu. Naprawy należy zlecać wyłącznie zakładom
specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nieprawidłowo
wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie
dla użytkownika.

• Nie należy próbować naprawiać zasilacza sieciowego. 
W przypadku stwierdzenia, że zasilacz sieciowy lub kabel
zasilający jest uszkodzony, należy zaprzestać jego dalszego
używania i wymienić na zasilacz tego samego typu. 
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UWAGA – niebezpieczeństwo obrażeń ciała i strat 
materialnych

• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem,
kurzem/pyłem, wilgocią, skrajnymi temperaturami oraz
bezpośrednim nasłonecznieniem. Należy zachować odpo-
wiedni odstęp od silnych źródeł ciepła, np. grzejników.

• Do czyszczenia nie należy używać agresywnych lub
rysujących powierzchnię środków czyszczących, twardych
szczotek itp. 

• Nie można wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa
sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść 
w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych
nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć  niepo -
żądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby
umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

DC in

5V/18
0mADC in

5V/18
0mA

zasilacz sieciowy
z kablem zasilającym

kabel audio typu 
mini-jack 3,5 mm 

niebieska dioda LED

gniazdo zasilania DC in 5 V/180 mA

gniazdo podłączeniowe audio 

kabel stereo typu cinch

Odbiornik muzyczny Bluetooth
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Obsługa

Podłączanie odbiornika muzycznego Bluetooth

Dobór kabla podłączeniowego zależy od złącz dostępnych 
w urządzeniu audio, które ma zostać podłączone do odbiornika
muzycznego Bluetooth. 

Opcja podłączenia 1

Podłączanie
 prostszych urządzeń,
takich jak np. radio-
budzik, odbywa się 
za pomocą kabla
audio z wtyczkami
mini-jack 3,5 mm.
Odpowiednie gniazda
podłączeniowe są
przeważnie
oznaczone napisem
„Audio in” lub
podobnym.

DC in
5V/180mA

DC in
5V/180mA

AUXAudio in

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Przed podłączeniem należy zawsze wyłączyć
wszystkie urządzenia lub odłączyć je od źródła
 zasilania.

• Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia,
do którego podłączany jest odbiornik muzyczny
Bluetooth.
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Opcja podłączenia 2

Większe urządzenia
(zestawy) audio
 dysponują przeważnie
dwoma gniazdami
(wejściami) audio 
w kolorze czerwonym
i białym, oznaczonymi
z reguły napisem
„AUX” lub „AUX IN”. 
W takim przypadku
należy użyć kabla
stereo typu cinch. 

Podłączanie urządzenia

1. Włożyć wtyczkę mini-jack 3,5 mm do gniazda odbiornika
muzycznego Bluetooth.

2. Włożyć drugi koniec kabla (z wtyczką mini-jack 3,5 mm lub
z dwoma wtyczkami typu cinch) do gniazda wejściowego
audio podłączanego urządzenia. W przypadku podłączenia
kablem typu cinch: zwrócić uwagę na to, aby oznaczenia
kolorystyczne gniazd i wtyczek zgadzały się ze sobą.

3. Podłączyć wtyk kabla zasilającego zasilacza do gniazda
zasilania DC in 5 V/180 mA odbiornika muzycznego
 Bluetooth.

L R
AUDIO AUDIO

FM

DC in
5V/180mA

DC in
5V/180mA
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4. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
Niebieska dioda LED zapala się na chwilę. Odbiornik
muzyczny Bluetooth jest teraz gotowy do nawiązania
połączenia bezprzewodowego z przenośnym urządzeniem
odtwarzającym, wyposażonym w złącze Bluetooth. 

Przyłączanie urządzenia i słuchanie muzyki

Odbiornik muzyczny Bluetooth można łączyć z różnymi
urządzeniami odtwarzającymi, wyposażonymi w złącze
 Bluetooth, np. ze smartfonem, odtwarzaczem MP3 lub
 notebookiem.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi danego urządzenia odtwarzającego.

Poniżej jako przykład opisano łączenie ze smartfonem Apple
iPhone.

1. W urządzeniu iPhone wybrać kolejno Ustawienia > Ogólne >
Bluetooth. 

2. Uruchomić wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w otoczeniu. 

3. Wybrać znalezione urządzenie o nazwie Music Receiver.

4. Gdy pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PIN, wpisać
„0000”. 

Gdy połączenie zostanie nawiązane, zapali się niebieska dioda
LED na odbiorniku muzycznym Bluetooth. 

To oznaczenie urządzenia znajduje się również 
na naklejce przyklejonej na spodzie odbiornika
muzycznego Bluetooth.
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5. Uruchomić odtwarzanie. 

Muzyka odtwarzana jest poprzez podłączony do odbiornika
sprzęt audio. 

Przywracanie połączenia

Jeśli urządzenie odtwarzające znajduje się poza zasięgiem
odbiornika muzycznego (maks. 10 metrów) lub w urządzeniu
tym zostanie wyłączona funkcja (złącze) Bluetooth, wówczas
odbiornik muzyczny Bluetooth przerywa połączenie z  urzą -
dzeniem odtwarzającym. 

Aby przywrócić to połączenie, należy przejść do ustawień
Bluetooth urządzenia odtwarzającego i wybrać z listy
odpowiednie urządzenie Belkin. 

Przyłączanie innych urządzeń

Istnieje możliwość przyłączenia maksymalnie sześciu urządzeń
odtwarzających do odbiornika muzycznego Bluetooth, przy
czym jednocześnie może być odtwarzana muzyka tylko 
z jednego urządzenia. 

Należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale
„Przyłączanie urządzenia i słuchanie muzyki”. 

• Niebieska dioda LED świeci również wtedy, gdy
nawiązane zostało połączenie z którymś z  przy -
łączonych wcześniej urządzeń odtwarzających. 

• Gdy połączenie zostanie przerwane, niebieska 
dioda LED gaśnie.

Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania kodu PIN.

m



12

Przechodzenie między przyłączonymi urządzeniami

Aby przejść od jednego przyłączonego urządzenia odtwarzają -
cego do innego, należy postępować w następujący sposób:

1. Przerwać aktualnie aktywne połączenie Bluetooth. 

2. W ustawieniach Bluetooth odpowiedniego urządzenia
 odtwarzającego wyłączyć funkcję (złącze) Bluetooth.

Odbiornik muzyczny Bluetooth może jednocześnie nawią -
zać tylko jedno połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.

3. Postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Przyłączanie
urządzenia i słuchanie muzyki” w celu nawiązania
połączenia.

Przekroczony zasięg / brak sygnału

Jeżeli urządzenie odtwarzające znajduje się poza zasięgiem
odbiornika muzycznego Bluetooth, który wynosi 10 metrów,
lub jeśli sygnał Bluetooth zostanie zablokowany, gaśnie
 niebieska dioda LED na odbiorniku muzycznym. 

W takiej sytuacji należy postępować w następujący sposób:

Umieścić urządzenie odtwarzające z powrotem w zasięgu
odbiornika muzycznego Bluetooth.

Upewnić się, że między odbiornikiem muzycznym a urzą -
dzeniem odtwarzającym nie znajdują się żadne przeszkody.

• Połączenie Bluetooth zostanie automatycznie przywró-
cone w ciągu 15 sekund i niebieska dioda LED zacznie
znów świecić.

• Jeżeli połączenie było przerwane przez dłużej niż 15 sekund,
musi zostać przywrócone. Należy wówczas postępować
zgodnie z opisem w rozdziale „Przywracanie połączenia”.

m

m
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Brak odtwarzania przez podłączony sprzęt audio

• Czy sprzęt audio jest włączony?

• Czy wszystkie połączenia wtykowe są prawidłowo
 wykonane?

• W przypadku użycia kabla stereo typu cinch (podłączenie
do gniazd AUX): Czy w sprzęcie audio jako źródło dźwięku
wybrano „AUX”?

• Czy poziom głośności ustawiony w sprzęcie audio jest
wystarczająco wysoki? Czy włączono funkcję wyciszania
dźwięku?

• Czy odległość między urządzeniami jest zbyt duża? 
Maksymalna odległość wynosi 10 m.

Czyszczenie

Wytrzeć urządzenie miękką, suchą i niestrzępiącą się
 ściereczką.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Do czyszczenia nie należy używać silnych
 chemikaliów ani agresywnych lub rysujących
powierzchnię środków czyszczących.

m



14

Dane techniczne

Model: 288 156

Napięcie sieciowe: 230 V ~ 50 Hz 

Zasilacz sieciowy: wejście: 230 V ~ 50 Hz 

wyjście: 5 V 180 A

Klasa ochrony: II  

Wersja Bluetooth: 2.0 + EDR

Zasięg: 10 metrów

Temperatura otoczenia: od +10 do +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie. 

+ –
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Deklaracja zgodności
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Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe
 materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego
wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego. 

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. W tym celu należy wykorzystać lokalne punkty
zbiórki papieru, tektury i opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem,
nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników 
na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobo-
wią zany do usuwania zużytego sprzętu oznaczonego
tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. 
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie
przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu  admini -
stracja samorządowa. 
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Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą
 technologią  produkcji i poddany  precyzyjnej  kontroli jakości.
Gwarantujemy  niezawodność tego  produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady  materia łowe i  produkcyjne
będą  usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad  produktu prosimy
najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy
Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób  postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek
 nieprawidłowej obsługi produktu, a także części  ulegające
zużyciu i materiały  eksploatacyjne. 

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym
w tej gwarancji numerem  telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można zlecić
odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena  odpowiada
naliczanym  indywidualnie kosztom własnym).
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Polska

801 655 113
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o produkcie,
zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis
 gwarancyjny,  prosimy o kontakt telefoniczny
z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących  naszych  produktów prosimy
 o podanie numeru artykułu.

Numer artykułu: PL 288 156



Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Proszę o zwrot  artykułu bez  naprawy.

Proszę o  osza cowanie kosztów naprawy, jeżeli
przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Opis usterki

Data zakupu Data/Podpis

Numer artykułu: PL 288 156


