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Produkt jest wyposażony w elementy
zabezpieczające. Należy dokładnie
przeczytać wskazówki bezpieczeństwa
i użytkować produkt wyłącznie 
w sposób opisany w tej instrukcji, aby
uniknąć niezamierzonych urazów ciała
lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego
wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu
należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:

Ten symbol ostrzega przed
niebezpieczeństwem odnie-
sienia obrażeń ciała.

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

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed
obrażeniami ciała i poważnymi szko-
dami materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi
obrażeniami ciała lub uszkodzeniami
sprzętu.

W ten sposób oznaczono
 informacje uzupełniające.

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

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Produkt służy do emisji dźwięku
z mobilnych urządzeń odtwarzających,
takich jak smartfony, tablety, laptopy,
odtwarzacze MP3, pamięć USB itp.,
przesyłanego bezprzewodowo poprzez
Bluetooth® lub przewodowo poprzez
kabel audio, chinch lub USB. 

Produkt został zaprojektowany 
do użytku prywatnego i nie nadaje 
się do celów komercyjnych. 

Produkt jest przeznaczony do użytku 
w zamkniętych pomieszczeniach. 

Produktu można używać tylko 
w umiarkowanych warunkach
 klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie
dla dzieci

Dzieci nie potrafią rozpoznać niebez-•
pieczeństw wynikających z niepra-
widłowego obchodzenia się z urzą -
dzeniami elektrycznymi, dlatego nie
mogą mieć dostępu do produktu.

Materiały opakowaniowe trzymać •
z dala od dzieci. 
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo
 uduszenia! 

Na temat tej instrukcji 



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym

Nie wolno zanurzać urządzenia ani•
zasilacza sieciowego w wodzie lub
innych cieczach. Nie wolno używać
urządzenia na wolnym powietrzu 
ani w pomieszczeniach o dużej
 wil gotności powietrza.

Nie wolno wprowadzać żadnych•
zmian w produkcie. Wszelkie naprawy
produktu powinny być przeprowadza -
ne w zakładzie specjalistycznym lub
w Centrum Serwisu. Nieprawid łowo
wykonane naprawy mogą prowadzić
do powstania poważnych zagrożeń
dla użytkownika.

W żadnym wypadku nie wolno otwie -•
rać ani usuwać części obudowy. 
Nie wolno też wkładać żadnych przed-
miotów w otwory w obudowie.
 Wew nątrz obudowy znajdują się ele-
menty pod napięciem, których
dotknię cie może prowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.

Urządzenie należy podłączać tylko •
do prawidłowo zainstalowanego,
łatwo dostępnego gniazdka elek-
trycznego o parametrach zgodnych 
z rozdziałem „Dane techniczne“.

Należy dopilnować, aby kabel podłą -•
czeniowy zasilacza sieciowego nie
został przytrzaśnięty lub przygnie-
ciony.

Nie wolno podłączać kabla podłącze-•
niowego zasilacza sieciowego do sieci
elektrycznej, jeśli wykazuje on wido -
czne uszkodzenia.

Podczas burzy należy wyciągnąć•
 zasilacz sieciowy z gniazdka elek -
trycz   nego. Należy przy tym zawsze
 ciąg nąć za zasilacz sieciowy, a nie 
za kabel.

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie•
z  sieci elektrycznej, należy wyciągnąć
zasilacz sieciowy z gniazdka.
 Gnia z dko musi być łatwo dostępne,
aby w razie potrzeby można było
szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel
podłączeniowy ułożyć w taki sposób,
aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

Na urządzeniu ani w jego pobliżu •
nie należy ustawiać naczyń wypełnio-
nych cieczą, np. wazonów. Naczynie
może się przewrócić, a zawarta w nim
ciecz może negatywnie wpłynąć na
bezpie czeństwo elektryczne produ -
ktu. Chro nić urządzenie przed dzia -
łaniem wilgoci, a  także wody kapiącej
i rozpry skowej. Istnieje ryzyko pora -
żenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE przed szkodami
 zdrowotnymi

Osoby cierpiące na epilepsję fotogen -•
ną mogą doznać napadów pa dacz -
kowych lub utraty przytomności, 
gdy w życiu codziennym odbierają
wzrokowo określone migowe sygnały
świetlne lub wzorce świetlne. 
Może tak być również w przypadku,
gdy u osób tych nie obserwowano
wcześniej żadnych objawów epilepsji
ani nie występowały u nich napady
pada czkowe.
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OSTRZEŻENIE przed
oparzeniami/pożarem 

Nie ma możliwości i nie wolno same -•
mu wymieniać ani wymontowywać
akumulatora. Istnieje niebezpieczeń -
stwo wybuchu wskutek niewłaściwej
wymiany akumulatora. Na wymianę
należy stosować tylko akumulatory
tego samego lub równoważnego typu.
W przypadku, gdy akumulator jest
uszkodzony, należy skontaktować 
się z  zakładem specjalistycznym lub
z Linią Obsługi Klienta.

Urządzenia nie należy wstawiać do•
zamkniętych szaf lub regałów bez 
odpowiedniej wentylacji. Nie wolno
ograniczać wentylacji. Otworów
 wentylacyjnych nie wolno przykrywać
gazetami, obrusami, firankami itp.
Odstęp urządzenia od innych przed-
miotów powinien wynosić przynaj -
mniej 5 cm z każdej strony.

Nie ustawiać na urządzeniu ani w jego•
pobliżu żadnych źródeł otwartego
ognia, takich jak np. palące się świece.
Należy zawsze trzymać świece i inne
źródła otwartego ognia z dala od
urządzenia, aby zapobiec rozprze -
strzenianiu się ognia.

Produkt zawiera akumulator litowo-•
jonowy. Nie wolno go rozbierać na
części, wrzucać do ognia ani zwierać.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Nie należy podłączać urządzenia •
do wyjścia głośnikowego osobnego
wzmacniacza mocy, ponieważ mog -
łoby wówczas dojść do uszkodzenia
urządzenia.

Urządzenie i wbudowany akumulator•
należy chronić przed nadmiernym

ciepłem, powstającym np. na skutek
bezpośredniego działania promieni
słonecznych lub bliskości grzejników,
jak również przed działaniem kurzu
i wilgoci.

W przypadku przeniesienia urzą dze -•
nia z zimnego miejsca w ciepłe może
dojść do skraplania wilgoci wewnątrz
urządzenia. Urządzenie powinno
wówczas pozostać wyłączone przez
kilka godzin.

Do czyszczenia nie należy używać•
 silnych chemikaliów ani agresywnych
lub szorujących środków czysz czą -
cych. Stosować miękką, niestrzępiącą
się ściereczkę.

Bezpośrednio przy produkcie nie•
należy trzymać kart identyfikacyj -
nych, telefonicznych, debetowych/
kredytowych ani innych kart z pas-
kiem magnetycznym, a także taśm
magnetofonowych, zegarków itp.
Magnesy umieszczone w urządzeniu
mogą uszkodzić tego typu przed-
mioty.

Nie można całkowicie wykluczyć, że•
niektóre lakiery, tworzywa sztuczne
lub środki do pielęgnacji mebli mogą
wejść w agresywne reakcje z mate-
riałem antypoślizgowej podstawy pro-
duktu i rozmiękczyć ją. Aby uniknąć
niepożądanych śladów na podłożu,
należy w  razie potrzeby umieścić pod
produktem podkładkę antypoślizgową.

Z powodu bardzo długiej żywotności•
wymiana wbudowanych diod LED 
nie jest konieczna. Nie ma potrzeby
ani możliwości wymiany tych diod.
Demontaż diod LED spo woduje
 uszkodzenie produktu.
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wskaźnik 
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Złącza/gniazda

ON/OFF
włączanie/wyłączanie 
efektów świetlnych

MP3
do odtwarzania
plików MP3 i WMA

PATTERN
włączanie/wyłączanie 
stałego wzoru świetlnego

USB CHARGING
do ładowania 

urządzeń mobilnych 
(np. smartfonów)

Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszko-
dzeniem, w chwili dostawy jest on
 naładowany jedynie w połowie. 
Przed pierwszym użyciem należy
 całkowicie naładować akumulator.

Akumulator naładować poprzez sieć
elektryczną przy użyciu dołączonego
zasilacza sieciowego.

1. Włącznik/
wyłącznik 
i główny regu-
lator głośności
ustawić 
w pozycji OFF.

 

MAXMAX
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FULLFULL
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Click !

Włożyć wtyk podłączeniowy kabla2.
zasilacza sieciowego do gniazda
zasilania DC IN w urządzeniu.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

gniazdo
zasilania 
DC IN

LINE OUT
wyjście audio

LINE IN
wejście audio

gniazdo wejściowe audio MIC IN
gniazdo 

podłączeniowe 
mikrofonu
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Włożyć zasilacz sieciowy do łatwo3.
dostępnego gniazdka elektrycz-
nego.

Lampa kontrolna łado-
wania CHARGING świeci 
na niebiesko.

Gdy akumulator jest całkowicie rozła-
dowany, normalny proces ładowania
trwa ok. 5 godzin. Gdy tylko akumu-
lator zostanie całkowicie naładowany,
lampka kontrolna ładowania zaświeci
na różowo.
Czas działania głośnika przy połącze -
niu Bluetooth® wynosi co najmniej 
2 godziny (w zależności od głośności,
zastosowania efektów świetlnych itp.).

Wskaźnik statusu naładowania
 akumulatora

Wokół włącznika/wyłącznika i głów-
nego regulatora głośności znajduje 
się wskaźnik statusu naładowania.

 

CHARGINGCHARGING
F

 

 

CHARGING

 

Boombox może być używany•
w  trakcie ładowania akumula-
tora. Wydłuża to jednak czas
ładowania. 

Aby jak najdłużej utrzymać•
pełną pojemność akumula-
tora, należy nawet w przy-
padku nieużywania przynajm-
niej raz w miesiącu całkowicie
naładować akumulator.

Akumulator należy ładować •
w temperaturze otoczenia w
zakresie od +10°C do +40°C.

Czas działania akumulatora•
jest najdłuższy w tempera-
turze pokojowej. Im niższa
temperatura otoczenia, tym
krótszy czas działania. 

Podczas pracy urządzenia lampki
 kontrolne wskaźnika naładowania
wskazują aktualny poziom naładowania
 akumulatora.

3 lampki kon-
trolne świecą
na niebiesko =
akumulator 
jest całkowicie
naładowany

2 lampki kon-
trolne świecą
na niebiesko =
akumulator jest
naładowany
w połowie

1 lampka kon-
trolna świeci 
na różowo =
konieczne jest
naładowanie
akumulatora

Funkcja automatycznego wyłączania

Aby uniknąć niepotrzebnego zuży wa -
nia prądu, boombox wyposażono 
w funkcję automatycznego wyłączania.
Jeżeli boombox przez 8 minut nie
odbiera żadnego sygnału audio lub do
złącza USB-CHARGING nie jest podłą czone
żadne urządzenie, boombox zostaje
automatycznie wyłączony. 

Aby ponownie włączyć boombox, nale -
ży najpierw wyłączyć go za pomocą
włącznika/wyłącznika i głównego regu-
latora głośności. Następnie odczekać
ok.10 sekund i ponownie włączyć
boombox. 

 

HARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

HARGING
FULL

 

RED
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LOW
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HARGING
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LOW
RED
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HARGING
FULL

 

RED
LOW



9

Łączenie z urządzeniem Bluetooth®

Włączyć boombox.1.

Włączyć urządzenie mobilne.2.

Aktywować funkcję Bluetooth®3.
w urządzeniu mobilnym.

W urządzeniu mobilnym uruchomić4.
wyszukiwanie urządzeń Bluetooth®.

Z listy znalezionych urządzeń5.
wybrać TCM 367120 i połączyć
(sparować) urządzenia.

Po sparowaniu urządzeń lampka kon-
trolna zasilania będzie szybko migać
na niebiesko.

Ewentualnie może być•
konieczne podanie hasła
dostępu. W takim przypadku
należy wprowadzić 0000. 

Należy bezwzględnie prze-•
strzegać zaleceń instrukcji
obsługi urządzenia mobilnego. 

Rozłączanie połączenia Bluetooth®

Z boomboxem poprzez Bluetooth®

może być zawsze połączone tylko
jedno urządzenie naraz. Jeśli użyt-
kownik chce połączyć (sparować)
z głośnikiem inne urządzenie, 
musi  najpierw przerwać (rozłączyć)

Jeśli urządzenie zostanie 
w międzyczasie wyłączone, 
po ponownym włączeniu auto-
matycznie połączy się z ostat -
nio sparowanym urządzeniem
Bluetooth®. Urządzenie
 Bluetooth® musi się przy 
tym znajdować w pobliżu i być
 włączone oraz musi w nim 
być  uaktywniona funkcja
 Blue tooth®. Po znalezieniu
urządzenia Bluetooth® lampka
kontrolna zasilania miga 
na niebiesko nieco wolniej.

Włączanie

  Powoli 
przekręcić 
włącznik/
wyłącznik
i główny
regulator
głośności

zgodnie z  ruchem wskazówek
zegara aż do pokonania oporu
i usłyszenia kliknięcia. 
Wskaźnik statusu naładowania
zaświeci się, a  lampka kontrolna
zasilania będzie migać na niebiesko.
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Click !
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Wyłączanie

  Powoli 
przekręcić 
włącznik/
wyłącznik
i główny
regulator
głośności

w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara aż do poko-
nania oporu i usłyszenia kliknięcia.
Wskaźnik statusu naładowania
i  lampka kontrolna zasilania zgasną.

m
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LOW
RED
LOW

 

MAX
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FULL

 

RED
LOW

Click !

Włączanie/wyłączanie



UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Należy przestrzegać zaleceń•
instrukcji obsługi podłączanych
urządzeń.

Zarówno przed połączeniem, jak •
i rozłączeniem należy zawsze
 wyłączyć wszystkie urządzenia. 

Należy zmniejszyć głośność wszyst-•
kich urządzeń. Dopiero po połącze -
niu i włączeniu urządzeń ponownie
zwiększyć głośność.

Przestrzegać dodatkowych
informacji zawartych w  roz-
dziale „Obsługa”.

Podłączanie urządzenia audio
poprzez gniazda podłączeniowe 
LINE OUT

Do urządzenia można podłączyć inne
końcowe urządzenie audio, takie jak
wzmacniacz stereo lub wieżę stereo.

Zewnętrzne urządzenie audiom

 podłączyć przy użyciu kabla audio 
z wtykami chinch (poza zakresem
dostawy) do gniazda podłączenio-
wego LINE OUT (R+L). 

Sprawdzić kolory wtyczek i gniazd 
na obu urządzeniach (czerwony 
po prawej/biały po lewej).
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Podłączanie innych źródeł odtwarzania

Odczekać ok. 10 sekund.3.

Ponownie włączyć boombox.4.

Uruchamianie odtwarzania

Boombox może odtwarzać muzykę 
we wszystkich popularnych formatach,
które obsługuje podłączone urządzenie
mobilne.

Uruchomić odtwarzanie muzyki,m

aktywując odpowiednią funkcję 
w urządzeniu mobilnym.

Przestrzegać dodatkowych
informacji zawartych w  roz-
dziale „Obsługa”.

 istniejące już połączenie. W  tym celu
należy zerwać połączenie Bluetooth®

w urządzeniu mobilnym.

Resetowanie w przypadku błędu

Promieniowanie elektromagnetyczne
w otoczeniu boomboxu może powo-
dować zakłócenia/błędy w jego dzia-
łaniu. Jeśli boombox nie działa prawid-
łowo, należy postępować jak poniżej:

Usunąć boombox z obszaru oddzia-1.
ływania promieniowania elektro-
magnetycznego.

Wyłączyć boombox.2.



11

Podłączanie zewnętrznego urządze -
nia audio do gniazda podłączenio-
wego LINE IN

Poprzez gniazda podłączeniowe LINE IN
można podłączyć odtwarzacz MP3, 
odtwarzacz CD itp. 

Urządzenia te można podłączyć 
na 2 sposoby:

Kabel z wtykami mini-jack 3,5 mm

Zewnętrzne urządzenie audio pod-m

łączyć przy użyciu kabla audio 
(poza zakresem dostawy) do
gniazda podłączeniowego LINE IN.

Kabel z wtykami chinch

Zewnętrzne urządzenie audiom

 podłączyć przy użyciu kabla audio 
z wtykami chinch (poza zakresem
dostawy) do gniazda podłączenio-
wego LINE IN (R+L). 

Sprawdzić kolory wtyczek i gniazd 
na obu urządzeniach (czerwony 
po prawej/biały po lewej).

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Podłączanie mikrofonu lub instru-
mentu muzycznego do gniazda
 podłączeniowego MIC IN

Poprzez gniazdo podłączeniowe MIC IN
można podłączyć mikrofon, gitarę
 elektryczną itp. 

Włożyć wtyczkę mikrofonu itp.m

(poza zakresem dostawy) do
gniazda podłączeniowego MIC IN.

Podłączanie urządzeń USB 
do gniazda MP3

Do urządzenia można podłączać
zewnętrzne urządzenia USB, np. pa -
mięć USB, i  odtwarzać zapisane tam
pliki MP3 lub WMA.

Włożyć urządzenie USB (poza m

zakresem dostawy) do gniazda
 podłączeniowego MP3.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTIONCAUTION

CAUTION:CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

C

      
       

   
   

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

      
       

   
   



Wszystkie źródła audio

Ustawianie głównej głośności

Przy użycium

włącznika/
wyłącznika
i głównego
regulatora
głośności
ustawić
wybraną
głośność. 

Połączenie Bluetooth® i MP3

Wybór trybu pracy

Nacisnąć przyciskm

MP3/BT, aby wybrać
urządzenie podłączone

przez Bluetooth® lub urządzenie
USB podłączone do gniazda MP3:

    Bluetooth®  =         lampka kontrol -
na zasilania miga
na niebiesko

     MP3
urządzenie USB =  lampka kontrol -

na zasilania
świeci na
 czerwono

Regulacja głośności

Głośność urządzeniam

Bluetooth® i  urządze -
nia USB podłączonego
do gniazda MP3 można
regulować poprzez

obracanie regulatora głośności
MP3/BT, zgodnie z  ruchem wska-
zówek zegara lub odwrotnie. 

 

NGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

NG
FULL

 

RED
LOW

 

MINMIN MAXMAX

MP3/BTMP3/BT

M

 

 

MIN MAX

MP3/BT

 

 

CCHARGING
F

MP3/BTMP3/BT

M

 

 

CMP3/BT

 

Rozpoczęcie odtwarzania, przerywa -
nie, kontynuowanie, wybór utworu

Wybór poprzedniego
utworu

Uruchamianie/przery-
wanie/kontynuowanie
odtwarzania

Wybór następnego utworu

LINE IN

Regulacja głośności

Głośność urządzeniam

audio podłączonego 
do gniazda LINE IN
można regulować
poprzez regulator

 głośności LINE IN, zgodnie z  ruchem
wskazówek zegara lub odwrotnie. 

MIC 

Regulacja głośności

Głośność mikrofonum

podłączonego do
gniazda MIC IN można
regulować poprzez
obracanie regulatora

głośności MIC IN, zgodnie z  ruchem
wskazówek zegara lub odwrotnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMP3/BT

M

 

 

M

 

MINMIN

LINE INLINE IN

MAXMAX

 

MIN

LINE IN

MAX

 

 

MINMIN MAXMAX

MICMIC

 

 

MIN MAX

MIC
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Obsługa
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Ładowanie urządzeń mobilnych poprzez złącze USB-CHARGING

Wyłączyć urządzenie mobilne, które1.
ma być ładowane.

Złącze USB CHARGING umożliwia
ładowanie maksymalnym prą -
dem 5 V, 1 A akumulatorów 
w przystosowanych do tego
urządzeniach mobilnych, wypo-
sażonych w odpowiednie
gniazdo USB (np. smartfonach).
Przestrzegać danych technicz-
nych urządzeń mobilnych,
które mają być podłączone.

Używając odpowiedniego kabla USB,2.
podłączyć urządzenie mobilne 
do gniazda podłączeniowego 
USB CHARGING na boomboxie.

Podłączone urządzenie mobilne jest
ładowane. 

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTIONCAUTION

CAUTION:CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.
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Włączanie efektów świetlnych

Przytrzymać wciśnięty1.
przycisk  ON/OFF przez
ok. 3  sekundy.

Zwolnić przycisk. 2.

Na głośniku 2-drożnym wyświetli 
się na chwilę zielony prostokąt. 
Oznacza to, że efekty świetlne są
 włączone. 

Aby wybrać żądanym

efekt świetlny, naciskać
przycisk  PATTERN.
Można wybie rać
spośród 16 efektów
świetlnych.

OSTRZEŻENIE przed szko-
dami zdrowotnymi

Osoby cierpiące na epilepsję foto-•
genną mogą doznać napadów
padaczkowych lub utraty przytom-
ności, gdy w życiu codziennym
odbierają wzrokowo określone
migowe sygnały świetlne lub wzorce
świetlne. Może tak być również 
w przypadku, gdy u osób tych nie
obserwowano wcześniej żad nych
objawów epilepsji ani nie występo-
wały u nich napady padaczkowe.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Wyłączanie efektów świetlnych

Przytrzymać wciśnięty1.
przycisk  ON/OFF przez
ok. 3  sekundy.

Zwolnić przycisk. 2.

Na głośniku 2-drożnym wyświetli 
się na chwilę czerwony prostokąt. 
Oznacza to, że efekty świetlne są
 wyłączone. 

Włączanie oświetlenia stałego

Przytrzymać wciśnięty1.
przycisk  PATTERN przez
ok. 6  sekund.

Zwolnić przycisk. 2.

Głośnik 2-drożny zaświeci się w jednym
kolorze (np. na niebiesko).

Aby zmienić kolorm

oświetlenia, naciskać
przycisk  PATTERN. 
Można wybierać
spośród 7 kolorów.

Wyłączanie oświetlenia stałego

Przytrzymać wciśnięty1.
przycisk  PATTERN przez
ok. 6  sekund.

Zwolnić przycisk. 2.

Oświetlenie głośnika 2-drożnego
zgaśnie.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Jeśli oświetlenie stałe włą-
czono już po aktywacji efektów
świetlnych, wówczas po jego
wyłączeniu włączone zostaną
ponownie efekty świetlne.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Efekty świetlne
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Transportowanie przenośnego boomboxu

Przytrzymać wciśnięty przycisk
w górnej części uchwytu 
do ciągnięcia i wysunąć 
ten uchwyt do oporu.

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MIN

LINE IN

MAX

MIN

MAX

CHARGING

FULL

MP3/BT

MP3/BT

MIN

MAX

MIC

MP3/BT PLAYER

REDLOW

Dzięki temu możliwe będzie ciągnięcie
przenośnego boomboxa niczym
walizki na kółkach.

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

1.

2.
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Produkt nie
działa.

Czy akumulator jest wyczerpany lub na wyczerpaniu?•
Akumulator przenośnego boomboxu ładować poprzez
podłączenie dołączonego zasilacza sieciowego do gniazdka.

Brak połączenia
Bluetooth®.

Czy urządzenie mobilne obsługuje funkcję Bluetooth®?•
Przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.

Czy funkcja Bluetooth® jest wyłączona w urządzeniu•
odtwarzającym? Sprawdzić ustawienia. Aktywować
funkcję Bluetooth®. Sprawdzić, czy przenośny boombox
widnieje na liście znalezionych urządzeń. Umieścić oba
urządzenia blisko siebie. 
Usunąć z otoczenia wszystkie inne urządzenia przesyła-
jące dane drogą radiową.

Czy urządzenie odtwarzające wymaga wprowadzenia•
hasła dostępu? Sprawdzić ustawienia.

Brak odtwarzania. Czy nastawiono zbyt niski poziom głośności na urzą-•
dzeniu odtwarzającym?

Czy nastawiono zbyt niski poziom głośności na prze-•
nośnym boomboxie?

Dźwięk przerywa. Czy akumulator jest wyczerpany lub na wyczerpaniu?•
Akumulator przenośnego boomboxu ładować poprzez
podłączenie dołączonego zasilacza sieciowego do
gniazdka.

Efekty świetlne
nie działają pra-
widłowo.

Czy akumulator jest wyczerpany lub na wyczerpaniu?•
Akumulator przenośnego boomboxu ładować poprzez
podłączenie dołączonego zasilacza sieciowego do gniazdka.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt 367 120 w momencie
wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne
postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można
 znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje

Problemy i sposoby ich rozwiązywania
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Dane techniczne

Model:                      367 120

Wersja oprogramowania: 6372B500

Zasilacz sieciowy

     Wejście:              100–240 V ~ 50/60 Hz,
maks. 1,5A 

     Wyjście:              13,5 V 2500 mA
(Symbol oznacza

prąd stały)

Klasa ochrony:        II  

Akumulator           litowo-jonowy
2200 mAh

     Czas ładowania:ok. 5 godzin 

     Czas działania:  min. 2,5 godziny 
(bez efektów świetl -
nych i oświetlenia
 stałego)

     Czas działania:  min. 2 godziny
(z efektami świetlny mi
i oświetleniem stałym)

     Moc:                   24 W

Złącza/gniazda

    LINE OUT:             wtyczka chinch

     LINE IN:                wtyczka chinch / 
mini-jack 3,5 mm

     MIC:                     wtyczka jack 
6,3 mm

     MP3:                    5 V 300 mA

     USB CHARGING:     5 V 1 A

Wzmacniacz

     Moc 
     wyjściowa:         18W (10% THD)

(THD = Total Harmonic
 Disortion)

Bluetooth®

     Wersja:               3,0 

     Zasięg:               ok. 10 m

     Zakres 
częstotliwości:   od 2,402 GHz 

do 2,483 GHz

Temperatura 
otoczenia:               od +10°C do +40°C

Made 
exclusively 
for:                           Tchibo GmbH, 

Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu
zastrzegamy sobie prawo do wpro -
wadzania zmian w jego konstrukcji 
i wyglądzie.

The Bluetooth® word mark and logos
are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Tchibo GmbH is under
license.

Słowny znak towarowy i logo
 Bluetooth® są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy 
Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie
tych znaków towarowych przez Tchibo
GmbH jest dozwolone na podstawie
licencji.
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Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudo-
wany akumulator zawierają wartościo -
we materiały, które powinny zostać
przekazane do ponownego wykorzys-
tania. Ponowne przetwarzanie od pa -
dów powoduje zmniejszenie ich ilości 
i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie 
z zasadami segregacji odpadów.
Należy wykorzystać lokalne możliwości
oddzielnego zbierania papieru, tektury
oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały
oznaczone tym symbolem, 
nie mogą być usuwane do
 zwykłych pojemników na
odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowią-
zany do usuwania zużytego sprzętu
oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki
bezpłatnie przyjmujących zużyty
sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie
wolno usuwać jako zwykłych
odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany
do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych
bądź miejskich punktów zbiórki lub
usuwać je do specjalnych pojemników,
udostępnionych w sklepach handlują-
cych bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumu-
lator, który ze względów bezpieczeń-
stwa jest wbudowany na stałe i nie
może być wyjęty bez zniszczenia
 obudowy produktu. Nieprawidłowy
demontaż akumulatora może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa użyt-
kownika. Z tego powodu należy prze-
kazać zużyty produkt w stanie nie-
otwartym do punktu zbiórki, który
zadba o właściwą utylizację produktu
oraz zawartego w nim akumulatora.



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.  Warunkiem
uznania  gwarancji jest przedło żenie
dowodu zakupu  produktu w Tchibo
lub u autoryzowanego partnera
 handlowego Tchibo.  Gwarancja obo-
wiązuje na terenie Unii Europej skiej,
Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek 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
obsłu gi 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  indywidual nie
kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw
 wynikających z ustawowej rękojmi. 

Imię i nazwisko                      

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość              

Kraj       

Tel. (w ciągu dnia)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Jeżeli usterka nie jest
objęta  gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 65 zł.



Opis usterki

Data zakupu                          Data/Podpis

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 367 120

Numer artykułu: 367 120

Polska

801 655 113
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów  komórkowych wg taryfy danego operatora) 

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

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

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