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WażnezaLeceniadotyczącebezPieczeństWa__

Należy	 przestrzegać	 poniższych	 za-
leceń:
7	 	Jeżeli	 urządzenie	 ma	 zostać	

umieszczone	na	półce	lub	w	osło-
niętej	 szafce,	 należy	 zapewnić	
odpowiednią	 wentylację.	 Należy	
pozsotawić	 co	 najmniej	 10	 cm	
wolnego	 miejsca	 z	 boków,	 góry	
oraz	tyłu	urządzenia.

7	 	Nie	należy	zakrywać	urządzenia	
gazetami,	 obrusami,	 zasłonami,	
itp.

7	 	Nie	 należy	 czyścić	 urządzenia	
środkami	 chemicznymi,	 ponieważ	
mogą	 spowodować	 uszkodzenia	
obudowy.	Urządzenie	należy	czy-
ścić	czystą,	suchą	ściereczką.

7	 	Jeżeli	 urządzenie	 jest	 narażone	
na	nagłą	zmianę	 temperatury,	 na	
przykład	podczas	przenoszenia	z	
zimnego	do	ciepłego	pomieszcze-
nia,	należy	odczekać	co	najmniej	
dwie	 godziny	 przed	 jego	 włącz-
niem.

7	 	Urządzenie	 jest	 przeznaczone	
do	użytku	w	suchych	pomieszcze-
niach.	 Podczas	 użytkowania	 na	
zewnątrz,	należy	zabezpieczyć	je	
przed	wilocią,	 na	przykład	 kapa-
niem	lub	chlapaniem	wody.

7	 	Urządzenia	 należy	 używać	 jedy-
nie	w	temperaturze	pokojowej.

7	 	Nie	 należy	 umieszczać	 urządze-
nia	 w	 pobliżu	 źródeł	 ciepła	 lub	
wystawiać	na	bezpośrednie	dzia-

łanie	 promieni	 słonecznych,	 gdyż	
może	zakłócić	to	jego		chłodzenie.

7	 	Nie	 należy	 umieszczać	 pojemni-
ków	z	płynami,	na	przykład	wazo-
nów,	na	urządzeniu.

7	 	Nie	 należy	 należy	 umieszczać	
zapalonych	 świec	na	urządzeniu.	
Nie	 należy	 umiesczać	 żadnych	
źródeł	 otwartego	 ognia	 na	 urzą-
dzeniu.

7	 	W	 przypadku	 problemów	 z	
funkcjonowaniem	 urządzenia	
spowodowanych	 chwilowym	
przeciążeniem	 sieciowym	 lub	
wyładowaniami	 elektrycznymi,	
należy	ponownie	uruchomić	urzą-
dzenie.	 W	 tym	 celu	 należy	 wy-
łączyć	 je	 przez	 wyjęcie	 wtyczki	
przewodu	zasilającego	z	gniazda	
sieciowego	i	ponownie	włączyć	je	
po	kilku	sekundach.

7	 	Jeżeli	urządzenie	jest	podłączone	
do	gniazkda	za	pomocą	przewo-
du	zasilającego	lub	przedłużacza,	
ich	wtyki	muszą	być	łatwo	dostęp-
ne.	

7	 	Nie	 wolno	 otwierać	 obudowy	
urządzenia	pod	żadnym	pozorem.	
Gwarancja	 nie	 obejmuje	 uszko-
dzeń	powstałych	na	skutek	niewła-
ściwego	użytkowania	urządzenia.

7	 	Burze	 z	 wyładowaniami	 elektycz-
nymi	są	niebezpieczne	dla	wszyst-
kich	 urządzeń	 elektronicznych.	
Nawet	 jeżeli	 urządzenie	 jest	 wy-
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łączone,	 może	 mostać	 uszkodzo-
ne	 podczas	 uderzenia	 pioruna	
w	 instalację	 eletryczną.	 Podczas	
burzy	 należy	 zawsze	 wyłączać	
urządzenie	przez	wyjęcie	wytczki	
przewodu	zasilającego	z	gniazda	
sieciowego.

ostrzeżenieonarażeniu
napromieniowanie
radiowe
7	 	Urządzenie	 należy	 zainstalować	

i	 użytkować	 zgodnie	 z	 niniejszą	
instrukcją.

7	 	Urządzenie	posiada	wbudowaną	
antenę	i	nie		może	znajdować	się	
w	pobliżu	 innej	anteny	 lub	nadaj-
nika,	 ani	 nie	 może	 pracować	 w	
połączeniu	z	takimi	urządzeniami.

7	 	Zaleca	 się	 używanie	 urządzenia	
z	zachowaniem	odległości	co	naj-
mniej	20	cm	od	użytkownika.

Ważneinformacje
dotycząceakumulatora
7	 	Urządzenie	 wyposażone	 jest	 w	

akumulator	 oraz	 system	 ładowa-
nia,	 które	 zostały	 przystosowane	
do	 działania	 w	 temperaturze	 nie	
przekraczającej	 50°C.	 Pozosta-
wienie	urządzenia	w	zamkniętym	
pojeździe	lub	w	bagażniku	pojaz-
du	 w	 temperaturze	 przekracza-
jącej	 50°C	 może	 spowodować	
trwałe	 uszkodzenie	 akumulatora,	

pożar	 lub	 wybuch.	 Nie	 należy	
przechowywać	 urządzenia	 w	
miejscach,	w	 których	 temparatura	
może	przekraczać	50°C,	 	 takich	
jak	wnętrze	lub	bagażnik	pojazdu.

7	 	Akumulatora	 (zestawu	 baterii	 lub	
zainstalowanych	 akumulatorów)	
nie	 należy	 wystawiać	 na	 nad-
mierne	 oddziaływanie	 ciepła,	 na	
przykład	 bezpośrednie	 działanie	
promieni	słonecznych,	ognia,	itp.

7	 	Istnieje	 ryzyko	 wybuchu	 w	 przy-
padku	 nieprawidłowej	 wymiany	
akumulatora.

7	 	Należy	 wymieniać	 tylko	 na	 aku-
mulatory	 tego	 samego	 typu	 lub	
odpowiedniki.

WażnezaLeceniadotyczącebezPieczeństWa__
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NINIEJSZY	 DOKUMENT	 ZAWIE-
RA	 INFORMACJE	 MOGĄCE	 ULEC	
ZMIANIE	BEZ	POWIADOMIENIA.
Żadnej	 części	 tego	 dokumentu	 nie	
wolno	 powielać,	 modyfikować,	 roz-
powszechniać	 ani	 w	 inny	 sposób	
wykorzystywać	 bez	 uprzedniego	
uzyskania	pisemnego	zezwolenia	od	
firmy	Arçelik	A.Ş.	oraz	Grundig	Inter-
media	GmbH.	Nazwa	i	logo	Apple,	
iPhone®,	iPod®,	iPad®	oraz	iTunes®	
są	znakami	towarowymi	firmy	Apple	
Inc.,	 zarejestrowanymi	 w	 Stanach	
Zjednoczonych	 i	 w	 innych	 krajach.	
App	 Store	 jest	 znakiem	 usługowym	
firmy	Apple	Inc.
Znak	 słowny	 i	 logo	 Bluetooth®	 są	
zastrzeżonymi	 znakami	 towarowymi	
firmy	 Bluetooth	 SIG,	 Inc.	 używany-
mi	 przez	 firmę	 Grundig	 Intermedia	
GmbH	 na	 mocy	 licencji.	 Pozostałe	
znaki	 towarowe	 i	 nazwy	 handlowe	
są	 własnością	 poszczególnych	 wła-
ścicieli.
Android™,	Google	Play™,	 logo	Go-
ogle	 Play,	 Google	 Cast™	 oraz	 Go-
ogle	 Cast	 są	 znakami	 towarowymi	
firmy	Google	Inc.

Windows®	 jest	 zastrzeżonym	 zna-
kiem	towarowym	firmy	Microsoft	Cor-
poration	w	Stanach	Zjednoczonych	i	
innych	krajach.
Wi-Fi®,	 logo	 Wi-Fi,	 logo	 Wi-Fi	 CER-	
TIFIED,	 Wi-Fi	 Protected	 Access®	
(WPA),logo	 Wi-Fi	 Protected	 Setup,	
Wi-Fi	Direct®	and	Wi-Fi	Alliance®	są	
zastrzeżonymi	 znakami	 towarowymi	
stowarzyszenia	Wi-Fi	Alliance.
Wi-Fi	 CERTIFIED™,	 Wi-Fi	 Protected	
Set-	 up™,	 WPA2™	 oraz	 logo	 Wi-Fi	
Alliance,	 są	 znakiem	 towarowym	
Wi-Fi	 Alliance.	 Pozostałe	 wymienione	
produkty	 i	 usługi	 mogą	 być	 znakami	
towarowymi	lub	usługowymi	poszcze-
gólnych	właścicieli.

informacjePraWne____________________________
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Patrz	rysunek	na	stronie	6.

ENGLISH8 

AUX_IN	 	Audio	 signal	 input	
for	connecting	an	ex-
ternal	device.

SA__ _Configuration	button	
and	 LED	 for	 Stand-
Alone	(SA)	mode.

HN__ Configuration	button		
	 	 and	LED	for	Home-	
	 	 Network	(HN)		 	
	 	 mode.

ARC_ Arc	function

REMOTE_CONTROL______________________

See	the	figure	on	page	4.

8 			 Turns	the	device	On		
	 and	Off.	

SOURCE 	Press	 repeatedly	 to	
switch	among	in	WIFI,	
BT,	 AUX,COAXIAL	
and	ARC	mode.__

–_/_+ 	Adjusts	the	volume;		
Volume	 down	 and	
Volume	up.

_/_ _ Previous/Next

  Press	 to	 temporar-
ily	pause	a	playback.	
Press	 it	 again	 to	 re-
sume	 the	 playback.
Hold	down	this	button	
for	3	 seconds	 to	dis-
connect	bluetooth.

EQ 	Press	to	switch	to	the	
equalize	mode.

 	Press	 to	 temporarily	
switch	off	the	sound.	
Press	 it	 again	 to	
switch	it	on.	

FAVOURITE 	Press	 to	play	favour-
ite	 source	 music.FA-
VOURITE	only	avail-
able	 in	 spotify	 app	
mode.

	 	Włączanie/wyłączanie	
urządzenia.

źródło
sygnału

 Przełączanie	 pomiędzy	
WIFI,	BT,	AUX,COAXIAL	
a	trybem	ARC.

ENGLISH8 

AUX_IN	 	Audio	 signal	 input	
for	connecting	an	ex-
ternal	device.

SA__ _Configuration	button	
and	 LED	 for	 Stand-
Alone	(SA)	mode.

HN__ Configuration	button		
	 	 and	LED	for	Home-	
	 	 Network	(HN)		 	
	 	 mode.

ARC_ Arc	function

REMOTE_CONTROL______________________

See	the	figure	on	page	4.

8 			 Turns	the	device	On		
	 and	Off.	

SOURCE 	Press	 repeatedly	 to	
switch	among	in	WIFI,	
BT,	 AUX,COAXIAL	
and	ARC	mode.__

–_/_+ 	Adjusts	the	volume;		
Volume	 down	 and	
Volume	up.

_/_ _ Previous/Next

  Press	 to	 temporar-
ily	pause	a	playback.	
Press	 it	 again	 to	 re-
sume	 the	 playback.
Hold	down	this	button	
for	3	 seconds	 to	dis-
connect	bluetooth.

EQ 	Press	to	switch	to	the	
equalize	mode.

 	Press	 to	 temporarily	
switch	off	the	sound.	
Press	 it	 again	 to	
switch	it	on.	

FAVOURITE 	Press	 to	play	favour-
ite	 source	 music.FA-
VOURITE	only	avail-
able	 in	 spotify	 app	
mode.

 Regulacja	 głośności;	
Zwiększanie	 i	zmniej-
szanie	 poziomu	 głośno-
ści.

ENGLISH8 

AUX_IN	 	Audio	 signal	 input	
for	connecting	an	ex-
ternal	device.

SA__ _Configuration	button	
and	 LED	 for	 Stand-
Alone	(SA)	mode.

HN__ Configuration	button		
	 	 and	LED	for	Home-	
	 	 Network	(HN)		 	
	 	 mode.

ARC_ Arc	function

REMOTE_CONTROL______________________

See	the	figure	on	page	4.

8 			 Turns	the	device	On		
	 and	Off.	

SOURCE 	Press	 repeatedly	 to	
switch	among	in	WIFI,	
BT,	 AUX,COAXIAL	
and	ARC	mode.__

–_/_+ 	Adjusts	the	volume;		
Volume	 down	 and	
Volume	up.

_/_ _ Previous/Next

  Press	 to	 temporar-
ily	pause	a	playback.	
Press	 it	 again	 to	 re-
sume	 the	 playback.
Hold	down	this	button	
for	3	 seconds	 to	dis-
connect	bluetooth.

EQ 	Press	to	switch	to	the	
equalize	mode.

 	Press	 to	 temporarily	
switch	off	the	sound.	
Press	 it	 again	 to	
switch	it	on.	

FAVOURITE 	Press	 to	play	favour-
ite	 source	 music.FA-
VOURITE	only	avail-
able	 in	 spotify	 app	
mode.

 Poprzedni/Następny

ENGLISH8 

AUX_IN	 	Audio	 signal	 input	
for	connecting	an	ex-
ternal	device.

SA__ _Configuration	button	
and	 LED	 for	 Stand-
Alone	(SA)	mode.

HN__ Configuration	button		
	 	 and	LED	for	Home-	
	 	 Network	(HN)		 	
	 	 mode.

ARC_ Arc	function

REMOTE_CONTROL______________________

See	the	figure	on	page	4.

8 			 Turns	the	device	On		
	 and	Off.	

SOURCE 	Press	 repeatedly	 to	
switch	among	in	WIFI,	
BT,	 AUX,COAXIAL	
and	ARC	mode.__

–_/_+ 	Adjusts	the	volume;		
Volume	 down	 and	
Volume	up.

_/_ _ Previous/Next

  Press	 to	 temporar-
ily	pause	a	playback.	
Press	 it	 again	 to	 re-
sume	 the	 playback.
Hold	down	this	button	
for	3	 seconds	 to	dis-
connect	bluetooth.

EQ 	Press	to	switch	to	the	
equalize	mode.

 	Press	 to	 temporarily	
switch	off	the	sound.	
Press	 it	 again	 to	
switch	it	on.	

FAVOURITE 	Press	 to	play	favour-
ite	 source	 music.FA-
VOURITE	only	avail-
able	 in	 spotify	 app	
mode.

	 	Naciśnij	 aby	 tymczaso-
wo	wstrzymać	odtwarza-
nie.	 Naciśnij	 ponownie	
aby	 wznowić	 odtwarza-
nie.	Przytrzymaj	przez	3	
sekundy	 aby	 rozłączyć	
bluetooth.

korektor  Naciśnij	 aby	 przejść	
w	tryb	korektora.

ENGLISH8 

AUX_IN	 	Audio	 signal	 input	
for	connecting	an	ex-
ternal	device.

SA__ _Configuration	button	
and	 LED	 for	 Stand-
Alone	(SA)	mode.

HN__ Configuration	button		
	 	 and	LED	for	Home-	
	 	 Network	(HN)		 	
	 	 mode.

ARC_ Arc	function

REMOTE_CONTROL______________________

See	the	figure	on	page	4.

8 			 Turns	the	device	On		
	 and	Off.	

SOURCE 	Press	 repeatedly	 to	
switch	among	in	WIFI,	
BT,	 AUX,COAXIAL	
and	ARC	mode.__

–_/_+ 	Adjusts	the	volume;		
Volume	 down	 and	
Volume	up.

_/_ _ Previous/Next

  Press	 to	 temporar-
ily	pause	a	playback.	
Press	 it	 again	 to	 re-
sume	 the	 playback.
Hold	down	this	button	
for	3	 seconds	 to	dis-
connect	bluetooth.

EQ 	Press	to	switch	to	the	
equalize	mode.

 	Press	 to	 temporarily	
switch	off	the	sound.	
Press	 it	 again	 to	
switch	it	on.	

FAVOURITE 	Press	 to	play	favour-
ite	 source	 music.FA-
VOURITE	only	avail-
able	 in	 spotify	 app	
mode.

	 	Naciśnij	 aby	 tymczaso-
wo	 wyłączyć	 dźwięk.	
Naciśnij	 ponownie	 aby	
włączyć	dżwięk.

uLubione 	 	Naciśnij	 aby	 włączyć	
muzykę	 z	ulubionego	
źródła.	ULUBIONE	dzia-
ła	 jedynie	 w	trybie	 apli-
kacji	spotify.

auxin  Złącze	 sygnału	 audio	
dla	 urządzeń	 zewnętrz-
nych

sa  Przycisk	 konfiguracji	
i	dioda	 LED	 dla	 trybu		
autonomicznego	(SA)	.

hn  Przycisk	 konfiguracji	
i	dioda	 LED	 dla	 trybu	
sieci	domowej	(HN).

arc Funkcja	Arc.

PiLotzdaLnegozarządzania__________________
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PiLotzdaLnegozarządzania__________________

Obsługa pilota zdalnego 
sterowania
Włóż	baterie	do	pilota	zdalnego	ste-
rowania.	Skieruj	pilota	w	stronę	czujni-
ka	panela	przedniego.	Pilot	działa	w	
odległości	około	8	metrów	od	czujnika	
i	 pod	 kątem	około	30	 stopni	 z	 lewej	
oraz	prawej	strony.

instalacjabaterii
1 Przesuń	 pokrywkę,	 aby	 otworzyć	

zasobnik	na	baterię	w	tylnej	części	
pilota.

ENGLISH 9 

REMOTE_CONTROL______________________

Remote_Control_Operation
Insert	 the	 batteries	 into	 the	 remote	
control.	Point	the	remote	control	at	the	
remote	sensor	on	 the	 front	panel.	The	
remote	control	works	within	a	distance	
of	about	8	metres	from	the	sensor	and	
within	an	angle	of	about	30	degrees	
from	the	left	and	right	side.

Battery_Installation
1	 Remove	 the	 battery	 compartment	
cover	on	the	back	of	the	remote	control.

2	Load	one	AAA/1.5V	battery	into	the	
battery	compartment	making	sure	that	
the	battery	have	been	inserted	with	the	
correct	polarities	matching	the	symbols	
+,	 -	as	 indicated	 inside	 the	battery	co	
partment.

3_Replace	the	cover.

Notes:
Remove	 the	 battery	 when	 you	 do	

not	intend	to	use	the	remote	con-
trol	for	a	long	time.

_█ Weak	 batteries	 can	 leak	 and	 se-
verely	damage	the	remote	control.

_█ The	battery	must	not	be	exposed	 to	
excessive	 heat	 source,	 such	 as	 sun-
shine,	 fire	 or	 any	 other	 things	 like	
that.

_█ Be	environmentally	 friendly	and	dis-
pose	of	batteries	according	 to	 your	
government	regulations.

2 Włóż	 jedną	 baterię	 AAA/1.5V	 do	
zasobnika,	układając	bieguny	baterii	
oznaczone	symbolami	+,	-	zgodnie	z	
oznaczeniami	wewnątrz	komory.

ENGLISH 9 

REMOTE_CONTROL______________________

Remote_Control_Operation
Insert	 the	 batteries	 into	 the	 remote	
control.	Point	the	remote	control	at	the	
remote	sensor	on	 the	 front	panel.	The	
remote	control	works	within	a	distance	
of	about	8	metres	from	the	sensor	and	
within	an	angle	of	about	30	degrees	
from	the	left	and	right	side.

Battery_Installation
1	 Remove	 the	 battery	 compartment	
cover	on	the	back	of	the	remote	control.

2	Load	one	AAA/1.5V	battery	into	the	
battery	compartment	making	sure	that	
the	battery	have	been	inserted	with	the	
correct	polarities	matching	the	symbols	
+,	 -	as	 indicated	 inside	 the	battery	co	
partment.

3_Replace	the	cover.

Notes:
Remove	 the	 battery	 when	 you	 do	

not	intend	to	use	the	remote	con-
trol	for	a	long	time.

_█ Weak	 batteries	 can	 leak	 and	 se-
verely	damage	the	remote	control.

_█ The	battery	must	not	be	exposed	 to	
excessive	 heat	 source,	 such	 as	 sun-
shine,	 fire	 or	 any	 other	 things	 like	
that.

_█ Be	environmentally	 friendly	and	dis-
pose	of	batteries	according	 to	 your	
government	regulations.

3 Zamknij	zasobnik	pokrywką.

ENGLISH 9 

REMOTE_CONTROL______________________

Remote_Control_Operation
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from	the	left	and	right	side.

Battery_Installation
1	 Remove	 the	 battery	 compartment	
cover	on	the	back	of	the	remote	control.

2	Load	one	AAA/1.5V	battery	into	the	
battery	compartment	making	sure	that	
the	battery	have	been	inserted	with	the	
correct	polarities	matching	the	symbols	
+,	 -	as	 indicated	 inside	 the	battery	co	
partment.

3_Replace	the	cover.

Notes:
Remove	 the	 battery	 when	 you	 do	

not	intend	to	use	the	remote	con-
trol	for	a	long	time.

_█ Weak	 batteries	 can	 leak	 and	 se-
verely	damage	the	remote	control.

_█ The	battery	must	not	be	exposed	 to	
excessive	 heat	 source,	 such	 as	 sun-
shine,	 fire	 or	 any	 other	 things	 like	
that.

_█ Be	environmentally	 friendly	and	dis-
pose	of	batteries	according	 to	 your	
government	regulations.

uwaga:
Wyjmij	 baterię	 jeżeli	 pilot	 nie	 będzie	
używany	przez	długi	czas.

7	 	Zużyte	baterie	mogą	wyciekać	
i	spowodować	poważne	uszko-
dzenia	pilota	zdalnego	sterowa-
nia.

7	 	Baterii	nie	wolno	wystawiać	na	
nadmierne	 oddziaływanie	 cie-
pła,	 na	 przykład	 bezpośrednie	
działanie	promieni	słonecznych,	
ognia,	itp.

7	 	W	 trosce	o	 środowisko	baterie	
należy	 zutylizować	 w	 sposób	
zgodny	z	przepisami.
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arc
(audioreturnchannel)
ARC	 oznacza	 zwrotny	 kanał	 audio,	
używany	 w	 telewizorach	 LCD	 z	 wyj-
ściem	 HDMI-ARC,	 zapewniający	
optymalnie	 zsynchronizowaną	 jakość	
dźwięku.

Wstęp
Bezprzewodowy	 system	 nagłośnie-
nia	DDMS	to	zestaw	głośników,	które	
użytkownik	 może	 dowolnie	 wybierać	
w	 celu	 równoczesnego	 odtwarzania	
dźwięku,	w	różnych	pomieszczeniach,	
z	 tego	 samego	źródła.	Zsynchronizo-
wana	 grupa	 głośników	 nosi	 nazwę	
Sound-Scene.	Ta	grupa	głośników	bę-
dzie	równocześnie	odtwarzać	tą	samą	
muzykę	 bez	 dodatkowych	 opóźnień.	
Aby	 utworzyć	 	 Sound-Scene	 musisz	
posiadać	co	najmniej	dwa	lub	więcej	
głośników.

ustaWienia _____________________________________
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terminologia

terminologia opis

Głośnik Głośnik	w	systemie	Sound-Scene.

Sound-Scene Grupa	głośników	DDMS	wybieranych	dynamicznie	przez	użytkownika	
w	celu	synchronicznego	odtwarzania	sygnału	audio	z	danego	źródła	.

Tryb	DDMS Tryb	urządzenia	w	systemie	Sound-Scene.	Tryb	można	ustawić	jako	tryb	
autonomiczny	(SA)	lub	tryb	sieci	domowej	(HN).

Głośnik	główny Głośnik	DDMS	odbierający	sygnał	audio	ze	źródła	(urządzenia	przeno-
śnego)	i	przesyłający	je	do	głośnika	podrzędnego.

Głośnik	podrzędny Głośnik	DDMS	łączący	się	z	głośnikiem	głównym	i		odtwarzający	otrzy-
many	z	niego	sygnał	audio.

Tryb	SA	(Tryb	
autonomiczny)

Tryb	w	którym	głośniki	DDMS	tworzą	Sound-Scene,	przez	łączenie	się	z	
głośnikiem	głównym	za	pomocą	SSID	systemu	SoundScene	w	trybie	SA.

W	tym	trybie	nie	ma	Access-Point	(AP)	ani	domowej	infrastruktury.	Źró-
dło	 sygnału	audio	 (urządzenie	przenośne)	przesyłające	 sygnał	audio	
powinno	być	podłączone	do	tego	samego	SSID	systemu	Sound-Scene	
w	trybie	SA.

Tryb	HN	(Tryb	sieci	
domowej)

Tryb	w	którym	głośniki	DDMS	tworzą	Sound-Scene,	przez	łączenie	się	z		
Access-Point	(AP)	w	sieci	domowej.

Źródło	sygnału	audio	(urządzenie	przenośne)	przesyłające	sygnał	au-
dio	powinno	być	podłączone	do	tego	samego	AP.

SSID	systemu	
Sound-	Scene	w	
trybie	SA

Unikalny	 identyfikator	 systemu	 Sound-Scene	 w	 trybie	 SA,	 do	 którego	
podłączone	jest	źródło	w	celu	transmisji	sygnału	audio.

Źródło	sygnału	
audio

Źródło	z	którego	system	Sound-Scene	odtwarza	sygnał	audio	synchro-
nicznie.	Źródłem	sygnału	audio	mogą	być	pliki	przechowywane	w	urzą-
dzeniu	przenośnym,	UPnP,	karcie	SD,	vTuner,	TuneIn,	AUX,	itd.

ustaWienia _____________________________________
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ustawieniegłośnikóww
systemieddms
System	DDMS	może	być	ustawiony	w	
dwóch	trybach:
tryb autonomiczny (sa):	 Urzą-
dzenia	 tworzą	 grupę	 poprzez	 połą-
czenie	w	sieci	Peer-to-Peer.
tryb sieci domowej (hn):	Urzą-
dzenia	(dwa	lub	więcej)	tworzą	grupę	
poprzez	 połączenie	 z	 Access	 Point	
(AP).

ustawienietrybu
autonomicznego
1 Włącz	 pierwsze	 urządzenie	 i	 aktywuj	

tryb	SA	głośnik	główny,	przytrzymując	
(3	sek.)	przycisk	sa.		Dioda	saLed
powinna	 szybko	 migać.	 Po	 zakończeniu	
konfiguracji	dioda	saLedzaświeci	się	
światłem	ciągłym.

uwaga:
Głośnik	pracuje	w	trybie	SA	i	jest	ustawiony	
jako	głośnik	główny.

2 Włącz	 drugie	 urządzenie	 i	 aktywuj	
tryb	SA	głośnik	podrzędny,		naciskając	
jednokrotnie	przycisk	sa.	 	Dioda	sa
Ledpowinna	migać	z	normalną	pręd-
kością.	 Po	 zakończeniu	 konfiguracji	
dioda	saLedzaświeci	się	światłem	
ciągłym.

3 Powtarzaj	 krok	2 w	 celu	 dodania	 in-
nych	urządzeń.

uwaga:
Pierwszy	 głośnik	 musi	 zostać	 ustawiony	
jako	głośnik	główny,	a	pozostałe	głośniki	
jako	głośniki	podrzędne.

ustawienietrybusieci
domowej

konfiguracjagłośników
poprzezWi-fiprzyużyciu
metodysacdlaurządzeń
android
1 Połącz	 urządzenie	 Android	 zpo-

siadające	 zainstalowną	 aplikacją	
Grundig,	z	Home-AP.

2 Włącz	głośniki	i	aktywuj	SAC	przez	
krótkie	 naciśnięcie	 przycisku	 hn.
Dioda	 hn Led powinna	 migać	 z	
normalną	prędkością.

ustaWienia _____________________________________



12 Polski

3 Włącz	aplikację	Grundig.	Jeżeli	uru-
chamiasz	aplikację	Grundig	po	raz	
pierwszy	 zostaniesz	 poproszony	 o	
akceptację	 warunków	 świadczenia	
usług.	Naciśnij		acceptaby	przejść	
dalej.

ENGLISH 13 

3		Start	 the	 Grundig	 App.	 If	 you	 are	
running	the	Grundig	App	for	the	first	
time,	you	will	be	asked	for	an	license	
agreement.	Tap	Accept	to	proceed.

4		Tap	Configure	 .	

SETTINGS_______________________________

4 Naciśnij	Configure	 .

ENGLISH 13 

3		Start	 the	 Grundig	 App.	 If	 you	 are	
running	the	Grundig	App	for	the	first	
time,	you	will	be	asked	for	an	license	
agreement.	Tap	Accept	to	proceed.

4		Tap	Configure	 .	

SETTINGS_______________________________

ustaWienia _____________________________________
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5 W	sekcji	configurespeakersna-
ciśnij	addnewspeakers.

ENGLISH14 

SETTINGS_______________________________

5		In	 Configure_ Speakers	 section	
tap	Add_New_Speakers.

6		From	the	Device_Setup	page,	go	to	
WiFi	settings	of	your	device.	6 W	 sekcji	 device setup,	 wejdź	 w	
ustawienia	WiFi	swojego	urządzenia.

ENGLISH14 

SETTINGS_______________________________

5		In	 Configure_ Speakers	 section	
tap	Add_New_Speakers.

6		From	the	Device_Setup	page,	go	to	
WiFi	settings	of	your	device.	

ustaWienia _____________________________________
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7 Z	 listy	 sieci	Wi-Fi	wybierz	gr- confi-
gure_xxxxxx.

ENGLISH 15 

SETTINGS_______________________________

7__From	the	Wi-Fi	network	list	select	GR-
Configure_xxxxxx.	

  

 

                         

GrundigSync

GrundigSync

GRCon�gure_D2DD88

GrundigSync

	

8__Return	 to_ Grundig_ APP_ and	 tap_
NEXT.

9		In	 Speaker_ Setup_ page,	 select	
the	Home-Network	and	enter	the	
password.

8 Wróć	 do	 aplikacji	grundig I	 naci-
śnij	NEXT.

9 W	sekcji	speakersetup,	wybierz	
home-network i	 wprowadź	 ha-
sło.

ENGLISH 15 

SETTINGS_______________________________

7__From	the	Wi-Fi	network	list	select	GR-
Configure_xxxxxx.	

  

 

                         

GrundigSync

GrundigSync

GRCon�gure_D2DD88

GrundigSync

	

8__Return	 to_ Grundig_ APP_ and	 tap_
NEXT.

9		In	 Speaker_ Setup_ page,	 select	
the	Home-Network	and	enter	the	
password.

ustaWienia _____________________________________
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10 W	sekcji	TimeZone	wybierz	swoją	stre-
fę	czasową	i	naciśnij	next.

ENGLISH16 

SETTINGS_______________________________

10__In	the	TimeZone	configuration	screen,	
select	 the	appropriate	 time	zone	ac-
cording	to	your	location	and	then	tap	
Next.

11__First	 Speaker	 is	 configured	 to	 the	
Home-AP.	Other	speakers	can	be	con-
figured	to	the	same	Home-Network	us-
ing	SAC	method.

_█ For	configuring	using	SAC	method,	
follow	 Steps	 1	 to	 11	 as	 explained	
above.	

Connecting_your_smartde-
vice_to_the_audio_system
1__Connect	the	Android	/	iOS	device	

with	Grundig	App	to	the	SA	Network-
Master.

  

 

                         

GrundigSync

GrundigSync

GRCon�gure_D2DD88

GrundigSync

11 Pierwszy	 głośnik	 został	 ustawio-
ny	 w	 Home-AP.	Inne	 głośniki	 mogą	
zostać	 ustawione	 dla	 tej	 samej	 sieci	
domowej	metodą	SAC	.

█				W	 celu	 konfiguracji	 metodą	 SAC	
postępuj	zgodnie	z	krokami	instruk-
cji	1	do	11	jak	powyżej.

Połączenieurządzenia
przenośnegozsystemem
audio
1 Połącz	 urządzenie	 	 Android	 /	 iOS	

posiadające	 aplikację	 Grundig	 z	
głośnikiem	głównym	w	sieci	SA.

ENGLISH16 

SETTINGS_______________________________

10__In	the	TimeZone	configuration	screen,	
select	 the	appropriate	 time	zone	ac-
cording	to	your	location	and	then	tap	
Next.

11__First	 Speaker	 is	 configured	 to	 the	
Home-AP.	Other	speakers	can	be	con-
figured	to	the	same	Home-Network	us-
ing	SAC	method.

_█ For	configuring	using	SAC	method,	
follow	 Steps	 1	 to	 11	 as	 explained	
above.	

Connecting_your_smartde-
vice_to_the_audio_system
1__Connect	the	Android	/	iOS	device	

with	Grundig	App	to	the	SA	Network-
Master.

  

 

                         

GrundigSync

GrundigSync

GRCon�gure_D2DD88

GrundigSync

ustaWienia _____________________________________
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uwaga:
7  Hasło	 sieci	 Grundig-	 Sync	 to	

“hello123”	bez	cudzysłowów.

2 Możliwe	 jest	 również	 połączenie	 z	
siecią		AP		dla	konfiguracji	trybu	HN.

ENGLISH 17 

SETTINGS_______________________________

Note:
_█ Default	 password	 for	 Grundig-
Sync	 network	 is	 “hello123”	 with-
out	quotas.

2__Or	alternately,	you	can	connect	to	
Home	network	AP	for	HN	Mode	
configuration.	

Grundig_App
The	Grundig	App	is	used	to	configure,	
control	and	stream	music	to	the	speak-
ers	in	a	Sound-Scene.

_█ You	 can	 configure	 the	 speakers	
in	 the	 Sound-Scene	 as	 Master	 or	
Slave.

_█ You	 can	 Select	 Audio	 Source	 to	
stream	the	content.

_█ You	can	configure	the	speakers	in	
the	Sound-Scene	 to	 stream	music	
either	to	Right	Channel,	Left	Chan-
nel	or	Stereo.

_█ You	can	also	control	the	playback	
options	 such	 as	 Pause,	 Resume	
Playback,	 Next,	 Previous,	 Seek	
and	so	on.

Notes:_
_█ Uninstall	 the	 existing	 version	 of	
the	 application	 in	 the	 smart	 de-
vice,	 before	 installing	 the	 latest	
version.

_█ Make	 sure	 you	 use	 the	 latest	
Grundig	App	along	with	the	latest	
GR	Firmware.

Create_Sound-Scene
To	configure	the	devices	in	Sound-
Scene	as	Audio-Master	or	Audio-Slave	
proceed	as	below.

1	Open	the	Grundig	App.
aplikacjagrundig
Aplikacji	Grundig	można	używać	do	
konfigurowania,	sterowania	i	transmito-
wania	muzyki	do	głośników	w	systemie	
Sound-Scene.

7  Możliwe	 jest	 ustawienie	 głośni-
ków	 jako	 główne	 lub	 podrzęd-
ne	w	systemie	Sound-Scene.

7  Możliwy	 jest	 wybór	 źródła	
transmitowanego	 sygnału	 au-
dio.

7  Możliwe	 jest	 ustawienie	 głośni-
ków	 w	 systemie	 Sound-Scene	
tak	 aby	 transmitować	 muzykę	
do	 kanału	 prawego,	 kanału	
lewgo	lub	w	stereo.

7  Możliwe	 jest	 kontrolowanie	
opcji	 odtwarzania	 takich	 jak	
pauzowanie,	 wznawianie	 od-
twarzania,	 następny,	 poprzed-
ni,	wyszukaj	itd.

uwaga:
7  Przed	zainstalowaniem	najnow-

szej	wersji	aplikacji	na	urządze-
niu	przenośnym	należy	odinsta-
lować	aktualną	wersję.

7  Należy	używać	najnowszej	do-
stępnej	wersji	aplikacji	Grundig	
wraz	 najnowszym	 oprogramo-
waniem	GR.

ustawieniesystemu
sound-scene
Aby	skonfigurować	urządzenia	w	sys-
temie	Sound-Scene	jako	głośnik	głów-
ny	oraz	głośnik	podrzędny:

1.Uruchom	aplikację	Grundig

2 Naciśnij	 ikonę	

ENGLISH18 

SETTINGS_______________________________

2		Tap  	 icon	 in	 the	 Grundig	
App.

3		In	Select_Source_Speaker	page	tap	
the	speaker	name	you	wish	 to	set	as	
Master.

Note:_
_█ __In	Manage	Speakers	page,	 you	

can	edit	the	Scene	name.	To	edit	
tap	

   
icon.

4__Tap	 the	 speaker	 name	 of	 the	 free	
speaker	to	set	it	as	Audio-Slave	to	the	
Audio-Master.

	 w	 aplikacji		
Grundig.

ustaWienia _____________________________________
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3 W	sekcji	selectsourcespeaker
naciśnij	 nazwę	 głośnika	 który	 usta-
wiony	będzie	jako	głośnik	główny.

ENGLISH18 

SETTINGS_______________________________

2		Tap  	 icon	 in	 the	 Grundig	
App.

3		In	Select_Source_Speaker	page	tap	
the	speaker	name	you	wish	 to	set	as	
Master.

Note:_
_█ __In	Manage	Speakers	page,	 you	

can	edit	the	Scene	name.	To	edit	
tap	

   
icon.

4__Tap	 the	 speaker	 name	 of	 the	 free	
speaker	to	set	it	as	Audio-Slave	to	the	
Audio-Master.

uwaga:
7  W	 sekcji	 Manage	 Speakers	

można	edytować	nazwę	grupy.	
W	tym	celu	naciśnij	ikonę	

ENGLISH18 

SETTINGS_______________________________

2		Tap  	 icon	 in	 the	 Grundig	
App.

3		In	Select_Source_Speaker	page	tap	
the	speaker	name	you	wish	 to	set	as	
Master.

Note:_
_█ __In	Manage	Speakers	page,	 you	

can	edit	the	Scene	name.	To	edit	
tap	

   
icon.

4__Tap	 the	 speaker	 name	 of	 the	 free	
speaker	to	set	it	as	Audio-Slave	to	the	
Audio-Master.

.

4 Naciśnij	nazwę	dostępnego	głośnika	
aby	ustawić	go	jako	głośnik	podrzęd-
ny	dla	głośnika	głównego.

ENGLISH18 

SETTINGS_______________________________

2		Tap  	 icon	 in	 the	 Grundig	
App.

3		In	Select_Source_Speaker	page	tap	
the	speaker	name	you	wish	 to	set	as	
Master.

Note:_
_█ __In	Manage	Speakers	page,	 you	

can	edit	the	Scene	name.	To	edit	
tap	

   
icon.

4__Tap	 the	 speaker	 name	 of	 the	 free	
speaker	to	set	it	as	Audio-Slave	to	the	
Audio-Master.

ustaWienia _____________________________________
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Wybórźródłasygnału
audio
Muzykę	można	 transmitować	do	gło-
śników	 w	 grupie	 DDMS	 ze	 źródeł	
takich	 jak	 Aux	 In,	 Bluetooth,	 nośniki	
lokalne		oraz	serwisy	muzyczne.

1 W	sekcji	activescenes ,	naciśnij	
nazwę	grupy.

ENGLISH 19 

SETTINGS_______________________________

Audio_Source_Selection
You	 can	 stream	 music	 to	 speakers	 in	
DDMS	 Group	 from	 sources	 such	 as	
Aux	In,	Bluetooth,	Local	Storage,	and	
Music	Services.

1		In	Active_Scenes	page,	tap	the	scene	
name.

2__In	 Now_ Playing	 scene	 tap	
 	icon.

2 W	 sekcji	 now Playing naciśnij	
ikonę	

ENGLISH 19 

SETTINGS_______________________________

Audio_Source_Selection
You	 can	 stream	 music	 to	 speakers	 in	
DDMS	 Group	 from	 sources	 such	 as	
Aux	In,	Bluetooth,	Local	Storage,	and	
Music	Services.

1		In	Active_Scenes	page,	tap	the	scene	
name.

2__In	 Now_ Playing	 scene	 tap	
 	icon.	.

ENGLISH 19 

SETTINGS_______________________________

Audio_Source_Selection
You	 can	 stream	 music	 to	 speakers	 in	
DDMS	 Group	 from	 sources	 such	 as	
Aux	In,	Bluetooth,	Local	Storage,	and	
Music	Services.

1		In	Active_Scenes	page,	tap	the	scene	
name.

2__In	 Now_ Playing	 scene	 tap	
 	icon.

ustaWienia _____________________________________
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3 Wybierz	źródło	sygnału	audio.

ENGLISH20 

3_Select	your	source	for	audio. 4__Browse	through	the	folders	and	select	
the	song	of	your	choice.

SETTINGS_______________________________

4 Przeglądaj	folder	i	wybieraj	utwory.

ENGLISH20 

3_Select	your	source	for	audio. 4__Browse	through	the	folders	and	select	
the	song	of	your	choice.

SETTINGS_______________________________ustaWienia _____________________________________
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5 Urządzenia	 zaczną	 transmitować	
muzykę	synchronicznie.

ENGLISH 21 

5__Devices	start	streaming	the	music	syn-
chronously.

_Stereo_Channel_Separation
Speakers	in	Sound-Scene	can	be	config-
ured	to	stream	either	only	to	Left-Channel	
or	Right-	Channel	audio	out-put.	

To	 configure	 Speakers	 in	 the	 Sound-
Scene	for	Right-Channel	or	Left-Channel	
proceed	as	below.

1__Go	 to	 the	 Add_ More_ Speakers	
page.

2__Tap	the	arrow	 	next	to	speaker	name	
for	more	options.	

SETTINGS_______________________________

Wybórkanałustereo
Głośniki	 	 w	 systemie	 Sound-Scene	
można	ustawić	tak,	aby	transmitowały	
dźwięk	tylko	do	kanału	lewego	lub	ka-
nału	prawego	audio.
W	 celu	 konfiguracji	 głośników	 w	 sys-
temie	Sound-Scene	na	kanał	lewy	lub	
prawy:

1 Idź	 do	 sekcji	 add more spea-
kers.

2 Naciśnij	strzałkę	 		obok	nazwy	gło-
śnika.

ENGLISH 21 

5__Devices	start	streaming	the	music	syn-
chronously.

_Stereo_Channel_Separation
Speakers	in	Sound-Scene	can	be	config-
ured	to	stream	either	only	to	Left-Channel	
or	Right-	Channel	audio	out-put.	

To	 configure	 Speakers	 in	 the	 Sound-
Scene	for	Right-Channel	or	Left-Channel	
proceed	as	below.

1__Go	 to	 the	 Add_ More_ Speakers	
page.

2__Tap	the	arrow	 	next	to	speaker	name	
for	more	options.	

SETTINGS_______________________________ustaWienia _____________________________________
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3 W	sekcji	Audio	Output	(Assigned):
7  Naciśnij	Leftspeaker(L)oraz	

save aby	 wybrać	 lewy	 kanał	
audio.

7  Naciśnij	 right speaker (r)
oraz	saveaby	wybrać	prawy	
kanał	audio.

7  Naciśnij	stereo(s)oraz	save
aby	wybrać	tryb	stereo.

ENGLISH22 

SETTINGS_______________________________

3	In	Audio	Output	(Assigned)	section:

_█ Tap	 Left_ Speaker_ (L)	 and	 tap	
Save	to	channel	the	audio	output	
of	the	device	to	left	channel.

_█ Tap	Right_Speaker_(R)	and	tap	
Save	 to	channel	 the	audio	output	
of	the	device	to	right	channel.

_█ Tap	Stereo_(S)	and	tap	Save	to	
channel	the	audio	output	of	 the	de-
vice	in	stereo	mode.

Join/Free_Speakers
1_Tap	on	Play_New.

2		In	Select_Source_Speaker	page,	tap	
on	the	desired	device	to	set	it	as	Audio-
Master	or	Audio-Slave.

_█ When	all	speakers	are	free,	the	first	
speaker	that	you	tap	will	be	set	as	
Audio-Master.

dodawanie/usuwanie
głośników
1 Naciśnij	Playnew.
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3	In	Audio	Output	(Assigned)	section:

_█ Tap	 Left_ Speaker_ (L)	 and	 tap	
Save	to	channel	the	audio	output	
of	the	device	to	left	channel.

_█ Tap	Right_Speaker_(R)	and	tap	
Save	 to	channel	 the	audio	output	
of	the	device	to	right	channel.

_█ Tap	Stereo_(S)	and	tap	Save	to	
channel	the	audio	output	of	 the	de-
vice	in	stereo	mode.

Join/Free_Speakers
1_Tap	on	Play_New.

2		In	Select_Source_Speaker	page,	tap	
on	the	desired	device	to	set	it	as	Audio-
Master	or	Audio-Slave.

_█ When	all	speakers	are	free,	the	first	
speaker	that	you	tap	will	be	set	as	
Audio-Master.

2 W	 sekcji	 select source spea-
ker,	 naciśnij	 wybrane	 urządzenie	
aby	ustawić	 je	 jako	głośnik	główny	
lub		głośnik	podrzędny.
7  Jeżeli	 wszystkie	 głośniki	 są	 do-

stępne,	 głośnik	 wybrany	 jako	
pierwszy	 zostanie	 ustawiony	
jako	głośnik	główny.

ustaWienia _____________________________________
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7  Po	 wybraniu	 głośnika	 główne-
go,	 następne	 głośniki	 zostaną	
ustawione	 jako	 głośniki	 pod-
rzędne.
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_█ Once	 the	 master	 is	 set,	 the	 subse-
quent	speaker	that	you	tap	will	be	
set	as	Audio-Slave.
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_█ Once	 the	 master	 is	 set,	 the	 subse-
quent	speaker	that	you	tap	will	be	
set	as	Audio-Slave.

ustaWienia _____________________________________
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Release_Speakers
When	 the	 speakers	 are	 set	 as	 Audio-
Master	and	Audio-Slave	go	to	Manage_
Speakers	page	and	tap	Release_This_
Scene	 to	 release	 all	 the	 speakers	 from	
the	current	scene.

usuwaniegłośników
Gdy	głośniki	są	ustawione	jako	głośniki	
główne	i	głośniki	podrzędne,	w	sekcji	
manage speakers naciśnij	 re-
leasethissceneaby	usunąć	wszyst-
kie	głośniki	z	aktualnej	grupy.
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Release_Speakers
When	 the	 speakers	 are	 set	 as	 Audio-
Master	and	Audio-Slave	go	to	Manage_
Speakers	page	and	tap	Release_This_
Scene	 to	 release	 all	 the	 speakers	 from	
the	current	scene.

ustaWienia _____________________________________
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dodawaniewszystkich
dostępnychgłośników
Po	ustawieniu	głośnika	głównego,	na-
ciśnij	join all free speakers aby	
dodać	wszystkie	dostępne	urządzenia	
do	aktualnej	grupy.
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Join_All_Free_Speakers
Once	the	Audio-Master	is	set,	tap_Join_
All_Free_Speakers	 to	 join	 all	 the	 free	
devices	to	the	current	scene.

Free_All_From_this_Scene
Tap	on	Free_All_From_this_Scene	to	free	
all	the	speakers	from	the	current	scene.

usuwaniewszystkich
głośnikówzgrupy

Naciśnij freeallfromthis
scene aby usunąć wszystkie 
głośniki z aktualnej grupy.
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Join_All_Free_Speakers
Once	the	Audio-Master	is	set,	tap_Join_
All_Free_Speakers	 to	 join	 all	 the	 free	
devices	to	the	current	scene.

Free_All_From_this_Scene
Tap	on	Free_All_From_this_Scene	to	free	
all	the	speakers	from	the	current	scene.

ustaWienia _____________________________________
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dodawaniewszystkich
głośników
Naciśnij	joinall	aby	dodać	wszyst-
kie	dostępne	głośniki	z	innych	grup	w	
tej	samej	sieci	do	aktualnego	głośnika	
głównego.

ENGLISH26 

Join_All
Tap	on	Join_All	to	join	all	free	speakers	
from	other	scenes	 in	 the	same	network	
to	the	current	Master.

SETTINGS_______________________________
ustaWienia _____________________________________
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How_to_use_Connect_1,2,3

You’ll	need	Spotify	Premium	to	use	Con-
nect,	see	details	overleaf.

1		Add	 your	 new	 device	 to	 the	 same	
wifi	 network	 as	 your	 phone,	 tablet	
or	PC	(see	product	user	instructions	for	
details).

2		Open	the	Spotify	app	on	your	phone,	
tablet	or	PC,	and	play	any	song.

3		If	you’re	using	the	app	on	a	phone	-	
tap	the	song	image	in	the	bottom	left	
of	the	screen.	For	tablet	and	PC	move	
to	step	4.

4	Tap	the	Connect	icon

5		Pick	 your	device	 from	 the	 list.	 If	 you	
can’t	 see	 it,	 just	 check	 it’s	 connected	
to	 the	 same	 wifi	 network	 as	 your	
phone,	tablet	or	PC.

All	done!	Happy	listening.

Licenses

The	Spotify	Software	 is	 subject	 to	 third	
party	licenses	found	here:

www.spotify.com/connect/third-party-
licenses.

1		Service	 start	 dates	 and	 service	 conditions	
may	change	by	country.

2		Certain	 services	 may	 require	 firmware	 up-
dates.

3		Disclaimer	 regarding	 third-party	 services:	
Arçelik	A.Ş.	and	Grundig	Intermedia	GmbH	
bear	 no	 responsibility	 in	 the	 event	 that	 ser-
vices	 offered	 by	 third	 parties	 are	 changed,	
disrupted,	suspended	or	terminated.

jakużywaćfunkcji
connect1,2,3

Aby	używać	funkcji	Connect	wymaga-
ne	jest	konto	Spotify	Premium,	szczegó-
ły	na	odwrocie.

1 Dodaj	nowe	urządzenie	do	tej	samej	
sieci	 wifi	 co	 twój	 telefon,	 tablet	 lub	
computer	(szczegóły	dostępne	w	in-
strukcji	użytkownika).

2 Uruchom	aplikację	Spotify	na	telefo-
nie,	tablecie	lub	komputerze	i	włącz	
jakikolwiek	utwór.

3 Jeżeli	 używasz	 aplikacji	 na	 telefo-
nie	naciśnij	 ikonę	piosenki	w	lewym	
dolnym	rogu	ekranu.	Dla	tableta	lub	
komputera	przejdź	do	punktu	4.

4 Naciśnij	ikonę	Connect	
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SPOTIFY________________________________

How_to_use_Connect_1,2,3

You’ll	need	Spotify	Premium	to	use	Con-
nect,	see	details	overleaf.

1		Add	 your	 new	 device	 to	 the	 same	
wifi	 network	 as	 your	 phone,	 tablet	
or	PC	(see	product	user	instructions	for	
details).

2		Open	the	Spotify	app	on	your	phone,	
tablet	or	PC,	and	play	any	song.

3		If	you’re	using	the	app	on	a	phone	-	
tap	the	song	image	in	the	bottom	left	
of	the	screen.	For	tablet	and	PC	move	
to	step	4.

4	Tap	the	Connect	icon

5		Pick	 your	device	 from	 the	 list.	 If	 you	
can’t	 see	 it,	 just	 check	 it’s	 connected	
to	 the	 same	 wifi	 network	 as	 your	
phone,	tablet	or	PC.

All	done!	Happy	listening.

Licenses

The	Spotify	Software	 is	 subject	 to	 third	
party	licenses	found	here:

www.spotify.com/connect/third-party-
licenses.

1		Service	 start	 dates	 and	 service	 conditions	
may	change	by	country.

2		Certain	 services	 may	 require	 firmware	 up-
dates.

3		Disclaimer	 regarding	 third-party	 services:	
Arçelik	A.Ş.	and	Grundig	Intermedia	GmbH	
bear	 no	 responsibility	 in	 the	 event	 that	 ser-
vices	 offered	 by	 third	 parties	 are	 changed,	
disrupted,	suspended	or	terminated.

5 Wybierz	 swoje	 urządzenie	 z	 listy.	
Jeżeli	nie	jest	dostępne,	upewnij	się,	
że	jest	podłączone	do	tej	samej	sieci	
co	twój	telefon,	tablet	lub	computer.

Gotowe!	Miłego	słuchania.	

Licencje
Oprogramowanie	 Spotify	 podlega	 li-
cencjom	innych	firm	które	są	dostępne	
pod	tym	adresem:
www.spotify.com/connect/third-party-	
licenses	

1 Data	rozpoczęcia	usługi	oraz	jej	wa-
runki	mogą	różnić	się	w	zależności	
od	kraju.

2 Niektóre	 z	 usług	 mogą	 wymagać	
aktaulizacji	oprogramowania.

3 Zastrzeżenie	 odnośnie	 usług	 stron	
trzecich:	 firmy	 Arçelik	 A.Ş.	 oraz	
Grundig	 Intermedia	 GmbH	 nie	 po-
noszą	 odpowiedzialości	 za	 ewen-
tualne	zmiany,	zakłócenia,	przerwy	
w	 dostawie	 lub	 zawieszenie	 usług	
oferowanych	przez	strony	trzecie.	

sPotify__________________________________________
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bLuetooth ______________________________________
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BLUETOOTH_ ___________________________

FineArts	 devices	 are	 equipped	 with	
Bluetooth	feature	built-in.

If	 the	 unit	 is	 not	 configured	 for	 Wi-Fi	
use,	it	automatically	switches	to	pairing	
mode	which	allows	user	to	pair	and	use	
the	unit	easily.

If	 the	unit	 is	 configured	 for	Wi-Fi	 use,	
the	 Bluetooth	 connection	 is	 enabled,	
but	only	available	 to	devices	already	
paired.

Press	 standby	button	 to	power	on	 the	
sound	base,	 then	press	 source	button	
to	switch	 the	corresponding	bluetooth	
mode,	the	bt	signal	indicator	line	will	be	
racing	flash	 in	 the	display	screen,	 the	
sound	 base	 is	 in	 searching	 bluetooth	
signal	status,	use	your	smart	phone	to	
search	the	bluetooth	signal	of	the	sound	
base,	select	GRUNDIG	FINEARTS	MR		
8000	on	your	 list,	 input	 the	password	
0000	if	need	the	password	prompt,	the	
sound	 base	 will	 synchronize	 to	 play	
songs	on	your	mobile	phone	whilethe	
bt	 signal	 indicator	 line	disappear	 the	
display	screen	means	to	be	connected	
successfully.

Disconnected	 the	 bluetooth	 on	 the	
smart	phone	 to	 switched	off	 the	blue-
tooth	connection.

Notes:_
_█ Bluetooth	connection	range	in	10	
meters.

_█ The	model	GRUNDIG	FINEARTS	
MR	8000	in	your	device	was	not	
deleted.

_█ In	 bluetooth	 mode,[PLAY/
PAUSE],	 [NEXT],	 [PREVIOUS],	
[VOLUME+/-]	etc.	are	also	active.

Bluetooth 

Model: GRUNDIG
 FINEARTS
 MR 8000

Urządzenia	 FineArts	 są	 wyposażone	
we	wbudowaną	funkcję	Bluetooth.
Jeżeli	 urządzenie	 nie	 jest	 skonfiguro-
wane	do	połączenia	z	Wi-Fi,	tryb	pa-
rowania	 uruchomi	 się	 automatycznie,	
umożliwiając	użytkownikowi	łatwe	pa-
rowanie	i	używanie	urządzenia.
Jeżeli	urządzenie	 jest	 skonfigurowane	
do	 połączenia	 z	 Wi-Fi,	 uruchomione	
zostaje	 połączenie	 Bluetooth,	 ale	 do-
stępne	 jedynie	 dla	 już	 sparowanych	
urządzeń.
Włącz	urządzenie	główne	przyciskiem	
zasilania,	 następnie	 naciśnij	 przycisk	
Source	 aby	 włączyć	 tryb	 Bluetooth,	
wskaźnik	sygnału	Bluetooth	pojawi	się	
na	wyświetlaczu,	co	oznacza,	że	urzą-
dzenie	 wyszukuje	 sygnał	 Bluetooth.	
Wyszukaj	 sygnał	 urządzenia	 na	 tele-
fonie,	wybierz	GRUNDIG	FINE	ARTS	
MR	 8000	 	 z	 listy,	 wprowadź	 hasło	
0000	jeżeli	 jest	wymagane,	urządze-
nie	zsynchronizuje	się	z	telefonem	i	roz-
pocznie	odtwarzanie	muzyki	a	wskaź-
nik	sygnału	zniknie	z	wyświetlacza,	co	
oznacza,	że	połączenie	się	powiodło.

Aby	 przerwać	 połączenie	 Bluetooth	
wyłącz	łączność	Bluetooth	w	telefonie.

uwagi:
7  Łącznośc	 Bluetooth	 ma	 zasięg	

do	10	metrów.
7  Urządzenie	 GRUNDIG	 FINE-

ARTS	 MR	 8000	 nie	 zniknie	 z	
listy	urządzeń	w	telefonie	.

7  W	trybie	Bluetooth,	funkcje	
[ODTWARZAJ/PAUZUJ],	
[NASTĘPNY],	[POPRZEDNI],	
[GŁOŚNOŚĆ+/-]	itd.	są	rów-
nież
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FineArts	 devices	 are	 equipped	 with	
Bluetooth	feature	built-in.

If	 the	 unit	 is	 not	 configured	 for	 Wi-Fi	
use,	it	automatically	switches	to	pairing	
mode	which	allows	user	to	pair	and	use	
the	unit	easily.

If	 the	unit	 is	 configured	 for	Wi-Fi	 use,	
the	 Bluetooth	 connection	 is	 enabled,	
but	only	available	 to	devices	already	
paired.

Press	 standby	button	 to	power	on	 the	
sound	base,	 then	press	 source	button	
to	switch	 the	corresponding	bluetooth	
mode,	the	bt	signal	indicator	line	will	be	
racing	flash	 in	 the	display	screen,	 the	
sound	 base	 is	 in	 searching	 bluetooth	
signal	status,	use	your	smart	phone	to	
search	the	bluetooth	signal	of	the	sound	
base,	select	GRUNDIG	FINEARTS	MR		
8000	on	your	 list,	 input	 the	password	
0000	if	need	the	password	prompt,	the	
sound	 base	 will	 synchronize	 to	 play	
songs	on	your	mobile	phone	whilethe	
bt	 signal	 indicator	 line	disappear	 the	
display	screen	means	to	be	connected	
successfully.

Disconnected	 the	 bluetooth	 on	 the	
smart	phone	 to	 switched	off	 the	blue-
tooth	connection.

Notes:_
_█ Bluetooth	connection	range	in	10	
meters.

_█ The	model	GRUNDIG	FINEARTS	
MR	8000	in	your	device	was	not	
deleted.

_█ In	 bluetooth	 mode,[PLAY/
PAUSE],	 [NEXT],	 [PREVIOUS],	
[VOLUME+/-]	etc.	are	also	active.

Bluetooth 

Model: GRUNDIG
 FINEARTS
 MR 8000
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Podłączenieikonfiguracja___________________

Podłączeniesubwoofera
Upewnij	się,	że	przewód	zasilania	jest	
prawidłowo	 podłączony	 do	 gniazda	
elektrycznego.	 Naciśnij	 przycisk	 So-
urce	 aby	 zmienić	 tryb	 AUX,	 naciśnij	 i	
przytrzymaj	 przycisk	 Ulubione,	 a	 na	
wyświetlaczu	 urządzenia	 pojawi	 się	
napis	SUB	PAIRING,	następnie	naciśnij	
i	 przytrzymaj	 przycisk	 parowania	 na	
subwooferze,	aby	sparować	go	z	urzą-
dzeniem.	Jeżeli	na	subwooferze	pojawi	
się	 czerwony	 wskaźnik	 	 oznacza	 to,	
że	 jest	 on	 w	 trybie	 parowania.	 Jeżeli	
na	 wyświetlaczu	 urządzenia	 pojawi	
się	komunikat	PAIR	OK,	a	wskaźnik	na	
subwooferze	nadal	świeci	się	na	czer-
wono,	 oznacza	 to,	 że	 parowanie	 się	
powiodło.	Jeżeli	subwoofer	nie	będzie	
mógł	sparować	się	z	urządzeniem	au-
tomatycznie,	a	na	wyświetlaczu	pojawi	
się	 komunikat	 PAIR	 FAIL,	 należy	 naci-
snąć	i	przytrzymać	przycisk	parowania		
na	tylnym	panelu	subwoofera	oraz	na-
cisnąć	i	przytrzymać	przycisk	Ulubione	
na	urządzeniu	w	celu	połączenia.
Subwoofer	połączy	się	automatycznie	
z	 urządzeniem	 po	 jego	 wyłączeniu	 i	
ponownym	włączeniu
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Subwoofer_Connection
Make	sure	the	AC	power	cord	is	con-
nected	 to	 a	 power	 supply	 securely.	
press	 source	 button	 to	 switch	 AUX	
mode,press	and	hold	 favourite	button	
and	the	sound	base	will	scroll	display	
SUB	PAIRING	on	 the	 display	 screen,	
then	press	and	hold	pair	button	on	the	
subwoofer	 to	pair	with	 the	sound	bar.
when	the	red	indicator	flashing	on	the	
subwoofer	 ,	 the	 subwoofer	 is	 in	 pair-
ing	status,	when	the	sound	base	scroll	
display	 PAIR	 OK	 and	 the	 red	 indica-
tor	 on	 the	 subwoofer	 keeps	 lighting	
means	 pair	 successfuly	 ,if	 the	 sub-
woofer	can	not	pair	with	the	soundbase	
automatically,the	sound	base	will	scroll	
display	 PAIR	 FAIL,please	 press	 and	
hold	pair	button	on	 the	 rear	panel	of	
subwoofer	and	press	and	hold	 favou-
rite	button	on	the	sound	base	to	repair	.

The	subwoofer	will	memories	the	sound	
base	 and	 connected	 automatically	
when	you	power	off	the	subwoofer	then	
power	on.

 
红色区域高光(斜线花纹做细纹)

SUBWOOFERREAR PANEL
OF THE SUBWOOFER

AUX_IN
This	sound	base	has	an	extra	group	of	
audio	 input	 terminals.	 You	 can	 input	
the	analogue	stereo	audio	signals	from	
extra	devices	such	as	VCD,	CD,	VCR,	
DVD	player,	etc.

Use	the	audio	cable	to	connect	the	ste-
reo	audio	output	 terminals	of	a	VCD,	
CD,	VCR,DVD	player	to	the	stereo	input	
terminals	AUX	IN	of	this	.

Its	corresponding	signal	source	is	AUX	
IN	 which	 can	 be	 available	 by	 press-
ing	 [SOURCE]	 button	 on	 the	 remote	
control.

Coaxial_Input
Use	 the	 coaxial	 cable	 to	 connect	 the	
coaxial	input	of	this	sound	base	to	the	
coaxial	output	of	VCD,	CD,	VCR,	DVD	
player.

COAXIAL

AUX Output 

AUX Input 
AUX I N

Coaxial Input

Coaxial Input

złączeauxin
Urządzenie	wyposażone	jest	w	dodat-
kowe	złącza	sygnału	audio.	Możliwe	
jest	podłączenie	analogowego	sygna-
łu	audio	stereo	z	urządzeń	takich	 jak	
odtwarzacze	VCD,	CD,	VCR,	DVD,	itd.
Należy	 użyć	 przewodu	 audio	 aby	
podłączyć		złącze	stereo	odtwarzacza	
VCD,	CD,	VCR	lub	DVD		ze	złączem	
stereo	AUX	IN	niniejszego	urządzenia.
Odpowiadającym	mu	źródłem	sygna-
łu	jest	AUX	IN	dostępny	po	naciśnięciu	
przycisku	 [SOURCE]	 na	 pilocie	 zdal-
nego	sterowania.

złączekoncentryczne
Należy	 użyć	 przewodu	 koncentrycz-
nego	aby	połączyć	złącze	COAXIAL	
INPUT	 urządzenia	 ze	 złączem	
COAXIAL	 OUTPUT	 odtwarzacza	
VCD,	CD,	VCR	lub	DVD.
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Subwoofer_Connection
Make	sure	the	AC	power	cord	is	con-
nected	 to	 a	 power	 supply	 securely.	
press	 source	 button	 to	 switch	 AUX	
mode,press	and	hold	 favourite	button	
and	the	sound	base	will	scroll	display	
SUB	PAIRING	on	 the	 display	 screen,	
then	press	and	hold	pair	button	on	the	
subwoofer	 to	pair	with	 the	sound	bar.
when	the	red	indicator	flashing	on	the	
subwoofer	 ,	 the	 subwoofer	 is	 in	 pair-
ing	status,	when	the	sound	base	scroll	
display	 PAIR	 OK	 and	 the	 red	 indica-
tor	 on	 the	 subwoofer	 keeps	 lighting	
means	 pair	 successfuly	 ,if	 the	 sub-
woofer	can	not	pair	with	the	soundbase	
automatically,the	sound	base	will	scroll	
display	 PAIR	 FAIL,please	 press	 and	
hold	pair	button	on	 the	 rear	panel	of	
subwoofer	and	press	and	hold	 favou-
rite	button	on	the	sound	base	to	repair	.

The	subwoofer	will	memories	the	sound	
base	 and	 connected	 automatically	
when	you	power	off	the	subwoofer	then	
power	on.

 
红色区域高光(斜线花纹做细纹)

SUBWOOFERREAR PANEL
OF THE SUBWOOFER

AUX_IN
This	sound	base	has	an	extra	group	of	
audio	 input	 terminals.	 You	 can	 input	
the	analogue	stereo	audio	signals	from	
extra	devices	such	as	VCD,	CD,	VCR,	
DVD	player,	etc.

Use	the	audio	cable	to	connect	the	ste-
reo	audio	output	 terminals	of	a	VCD,	
CD,	VCR,DVD	player	to	the	stereo	input	
terminals	AUX	IN	of	this	.

Its	corresponding	signal	source	is	AUX	
IN	 which	 can	 be	 available	 by	 press-
ing	 [SOURCE]	 button	 on	 the	 remote	
control.

Coaxial_Input
Use	 the	 coaxial	 cable	 to	 connect	 the	
coaxial	input	of	this	sound	base	to	the	
coaxial	output	of	VCD,	CD,	VCR,	DVD	
player.

COAXIAL

AUX Output 

AUX Input 
AUX I N

Coaxial Input

Coaxial Input
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rozWiązyWanieProbLemóW___________________

Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Brak	zasilania •		Wtyczka	zasilania	nie	jest	pod-

łączona	do	gniazda	lub	nie	jest	
podłączona	poprawnie.

•		Upewnij	się,	że	wtyczka	zasilania	
jest	podłączona	poprawnie.

Brak	dźwięku	lub	
dźwięk	zniekształ-
cony.

•		Złącza	audio	nie	są	poprawnie	
podłączone.

•		Głośność	jest	ustawiona	na	
minimalny	poziom.

•		Głos	jest	wyłączony.

•		Podłącz	poprawnie	złącza	
audio.

•		Wyreguluj	poziom	głośności.

•		Naciśnij	[MUTE]	na	pilocie	zdal-
nego	sterowania	aby	właczyć	
dźwięk.

•		Naciśnij	[ODTWARZAJ/
PAUZUJ].

Przyciski	urządze-
nia	nie	działają.

•		Problemy	z	zasilaniem	urzą-
dzenia.

•		Wyłącz	urządzenie	i	odłącz	je	
od	zasilania.	Następnie	włącz	je	
ponownie.

Pilot	zdalnego	
sterowania	nie	
działa.

•		Brak	baterii	w	pilocie	zdalnego	
sterowania.

•		Baterie	są	rozładowane.

•		Pilot	zdalnego	sterowania	nie	jest	
skierowany	w	stronę	czujnika.

•		Pilot	zdalnego	sterowania	znajdu-
je	się	poza	zasięgiem	działania.

•		Urządzenie	nie	jest	włączone.

•		Włóż	baterię	AAA/1.5V	do	
pilota

•		Wymień	baterię	na	nową.

•		Skieruj	pilota	w	stronę	czujnika.

•		Upewnij	się,	że	pilot	jest	w	
zasiegu	działania.

•		Wyłącz	urządzenie	i	odłącz	je	
od	zasilania.	Następnie	włącz	je	
ponownie.
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czyszczenieurządzenia
Należy	wyjąć	wtyczkę	przewodu	za-
silającego	z	gniazda	sieciowego.	Czy-
ścić	urządzenie	czystą,	suchą	szmatką.	
Nie	 używać	 detergentów	 zawierają-
cych	 alkohol,	 spirytus,	 amoniak	 lub	
środki	czyszczące.

zgodnośćzdyrektywą
Weeeorazutylizacja
zużytegoproduktu:
Niniejszy	wyrób	jest	zgodny	z	dyrekty-
wą	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	
(2012/19/WE).	Wyrób	ten	oznaczo-
ny	jest	symbolem	klasyfikacji	zużytych	
urządzeń	 elektrycznych	 i	 elektronicz-
nych	(WEEE).

Wyrób	 ten	 wykonano	
z	 części	 i	 materiałów	
wysokiej	 jakości,	 nada-
jących	się	do	recyklingu	
i	 które	 mogą	 być	 użyte	
jako	surowce	wtórne.

Po	 zakończeniu	 użytkowania	 nie	 na-
leży	 pozbywać	 się	 go	 razem	 z	 inny-
mi	 odpadkami	 domowymi.	 Należy	
przekazać	go	do	punktu	zbiórki	urzą-
dzeń	 elektrycznych	 i	 elektronicznych	
na	 surowce	 wtórne.	 Aby	 dowiedzieć	
się,	gdzie	znajduje	 się	najbliższy	 taki	
punkt,	należy	skontaktować	się	z	wła-
dzami	lokalnymi.
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Cleaning_the_device
Pull	 the	 power	 cord	 out	 of	 the	 mains	
socket.	Clean	 the	device	with	a	clean,	
dry	 cloth.	 Do	 not	 use	 any	 detergents	
containing	alcohol,	 spirit,	ammonia	or	
scouring	agent.

Compliance_ with_ the_ WEEE_
Directive_ and_ Disposing_ of_
the_Waste_Product:_
This	 product	 complies	 with	 EU	 WEEE	
Directive	 (2012/19/EU).	 This	 product	
bears	a	classification	symbol	for	waste	
electrical	 and	 electronic	 equipment	
(WEEE).

This	product	has	been	man-
ufactured	with	high	quality	
parts	 and	 materials	 which	
can	be	reused	and	are	suit-
able	 for	 recycling.	Do	not	

dispose	of	 the	waste	product	with	nor-
mal	domestic	and	other	wastes	at	 the	
end	of	its	service	life.	Take	it	to	the	collec-
tion	center	for	the	recycling	of	electrical	
and	electronic	equipment.	Please	consult	
your	 local	 authorities	 to	 learn	 about	
these	collection	centers.

Compliance_ with_ RoHS_ Di-
rective
The	product	you	have	purchased	com-
plies	with	EU	RoHS	Directive	(2011/65/
EU).	 It	 does	 not	 contain	 harmful	 and	
prohibited	materials	specified	in	the	Di-
rective.

Package_information
Packaging	materials	of	 the	
product	 are	 manufactured	
from	recyclable	materials	in	
accordance	 with	 our	 Na-

tional	Environment	Regulations.	Do	not	
dispose	of	 the	packaging	materials	 to-
gether	with	the	domestic	or	other	wastes.	
Take	them	to	the	packaging	material	col-
lection	 points	 designated	 by	 the	 local	
authorities.

zgodnośćzdyrektywą
rohs:
Niniejszy	wyrób	 jest	zgodny	z	dyrek-
tywą	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
RoHS	(Ograniczenie	użycia	substancji	
niebezpiecznych)	 (2011/65/WE).	
Nie	 zawiera	 szkodliwych	 i	 zakaza-
nych	 materiałów	 wyszczególnionych	
w	tej	dyrektywie.

informacjeoopakowaniu
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Cleaning_the_device
Pull	 the	 power	 cord	 out	 of	 the	 mains	
socket.	Clean	 the	device	with	a	clean,	
dry	 cloth.	 Do	 not	 use	 any	 detergents	
containing	alcohol,	 spirit,	ammonia	or	
scouring	agent.

Compliance_ with_ the_ WEEE_
Directive_ and_ Disposing_ of_
the_Waste_Product:_
This	 product	 complies	 with	 EU	 WEEE	
Directive	 (2012/19/EU).	 This	 product	
bears	a	classification	symbol	for	waste	
electrical	 and	 electronic	 equipment	
(WEEE).

This	product	has	been	man-
ufactured	with	high	quality	
parts	 and	 materials	 which	
can	be	reused	and	are	suit-
able	 for	 recycling.	Do	not	

dispose	of	 the	waste	product	with	nor-
mal	domestic	and	other	wastes	at	 the	
end	of	its	service	life.	Take	it	to	the	collec-
tion	center	for	the	recycling	of	electrical	
and	electronic	equipment.	Please	consult	
your	 local	 authorities	 to	 learn	 about	
these	collection	centers.

Compliance_ with_ RoHS_ Di-
rective
The	product	you	have	purchased	com-
plies	with	EU	RoHS	Directive	(2011/65/
EU).	 It	 does	 not	 contain	 harmful	 and	
prohibited	materials	specified	in	the	Di-
rective.

Package_information
Packaging	materials	of	 the	
product	 are	 manufactured	
from	recyclable	materials	in	
accordance	 with	 our	 Na-

tional	Environment	Regulations.	Do	not	
dispose	of	 the	packaging	materials	 to-
gether	with	the	domestic	or	other	wastes.	
Take	them	to	the	packaging	material	col-
lection	 points	 designated	 by	 the	 local	
authorities.

Opakowanie	 tego	 wyro-
bu	 wykonano	 z	 materia-
łów	nadających	się	do	re-
cyklingu,	 zgodnie	 z	
naszym	 ustawodaw-

stwem	 krajowym.	 Nie	 należy	 wyrzu-
cać	 materiałów	 opakowaniowych	 do	
śmieci	 wraz	 z	 innymi	 odpadkami	 do-
mowymi.	Należy	oddać	je	w	jednym	z	
wyznaczonych	 przez	władze	 lokalne	
punktów	zbiórki	materiałów	opakowa-
niowych.
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Przywracanieustawień
fabrycznych
uwaga:

7 Przywrócenie	ustawień	fabrycz-
nych	 spowoduje	 usunięcie	
wszystkich	danych	użytkownika	
oraz	ustawień	sieci.

1 Podłącz	 urządzenie	 do	 zasilania	 i	
upewnij	 się,	że	zasilanie	działa	po-
prawnie.

2 Włącz	 urządzenie	 i	 zaczekaj	 aż	
włączy	się	całkowicie.

3 Przytrzymaj	 dłużej	 (10	 sekund)	
jednocześnie	 klawisze	 >II	 oraz	 +	
aby	przywrócić	ustawienia	 fabrycz-
ne.

4 Urządzenie	 włączy	 się	 ponownie	
automatycznie	po	udanym	przywró-
ceniu	ustawień	fabrycznych.

danetechniczne
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Factory_Reset
Caution:_

_█ Factory	 reset	 will	 clear	 all	 user	
data	 and	 network	 configuration	
settings.

1		Dock	 the	unit	and	ensure	power	con-
nection	is	proper.

2		Turn	the	speaker	on	and	wait	for	boot-
up	successfully.

3		Long	 press	 (10	 seconds)	 	 and	 +	
buttons	on	top	together	for	performing	
factory	reset.

4		Device	will	 restart	automatically	after	
successful	reset.

Technical_data

This	 device	 is	 noise-
suppressed	 accord-
ing	to	the	applicable	
EU	 directives.	 This	
product	fulfils	the	Eu-

ropean	 directives	 2014/53/EU,	
2009/125/EC	and	2011/65/EU.
You	can	find	the	CE	declaration	of	con-
formity	for	the	device	in	the	form	of	a	pdf	
file	on	the	Grundig	Homepage	
www.grundig.com/downloads/doc.

The	type	plate	is	located	on	the	under-
side	of	the	device.

WLAN
Network	standard:	IEEE	802.11	b,g,n

This	model	supports	all	the	transfer	rates	
according	to	the	standard	IEEE	802.11	
b,	IEEE	802.11	g	and	IEEE	802.11	n.

Safety:	WPA,	WPA2,	WAPI	engines

Voltage_supply
AC	ADAPTOR

Manufacturer:	 Dongguan	 Dongsong	
Electronic	Co.,	Ltd

Model:	DYS40	-	200200	W

Input:	100-240V~50/60Hz	1.0A	MAX

Output:	20.0V	 	2.0

AC	 power 	 fo r 	 Subwoofe r :	
100-240V~50/60Hz

Soundbar	power	input	(Max):	20W

Subwoofer	power	input	(Max):	15W

Standby:	<	0.5W

Sound	bar	power	output	(Max)	:	2x25	
W

Subwoofer	power	output	(Max):	1x50	
W

Dimensions_and_weight
LxWxH:	1055x285x450	mm

Weight:	N.W:	2kg	(Main	Unit)

	 	 4.6kg	(Subwoofer)	

Urządzenie	to	pracuje	
bez	 zakłóceń	 radio-
wych	 zgodnie	 z	 obo-
wiązującymi	 dyrekty-

wami	UE.	Produkt	spełnia	wymagania	
dyrektyw	 europejskich	 2014/53/EU,	
2009/125/EC	 ORAZ	 2011/65/EU.	
Deklarację	CE	dla	urządzenia	można	
znaleźć	na	stronie	głównej	firmy	Grun-
dig	 www.grundig.com/downloads/
doc.	 Tabliczka	 znamionowa	 jest	
umieszczona	na	spodzie	urządzenia.

WLan
Standard	sieci:	IEEE	802.11	b,g,n
Urządzenie	dostosowane	jest	do	szyb-
kości	 transferu	zgodnie	ze	standarda-
mi	IEEE	802.11	b,	IEEE	802.11	g	oraz	
IEEE	802.11	n.
Bezpieczeństwo:	WPA,	WPA2,	WAPI	

zasilanie
ZASILACZ	SIECIOWY
Producent:	Dongguan	Dongsong	Elec-
tronic	Co.,	Ltd
Model:	DYS40	-	200200	W
Wejście:	 100-240V~50/60Hz	 1.0A	
MAX
Wyjście:	20.0V			2.0
Zasilanie	 Subwoofera:	
100-240V~50/60Hz
Pobór	 mocy	 jednostki	 centralnej	
(Max):	20W	
Pobór	mocy	subwoofera	(Max):	15W	
Pobór	 mocy	 w	 trybie	 gotowości:	
<	0.5W
Moc	 wyjściowa	 jednostki	 centralnej	
(Max)	:	2x25	W
Moc	 wyjściowa	 subwoofera	 (Max):	
1x50	W

Wymiaryiwaga
Dł.	x	Szer.	x	Wys.:	1055x285x450	mm	
Waga:	N.W:	2kg	(Jednostka	centralna)
																						4.6kg	(Subwoofer)

informacje_____________________________________



Warunki gwarancji Beko S.A- (małe urządzenia  AGD) 
 

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: 

„Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki 

Grundig (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na 

następujących warunkach: 

 

I. ZAKRES OCHRONY. 

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od 

wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym 

Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w 

części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”). 

2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, 

zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości 

wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach 

Gwarancji. 

3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej 

naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie 

niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób 

uzgodniony przez BEKO i Użytkownika. 

4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI. 

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez 

pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej. 

2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 

miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym 

znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia. 

 

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO. 



1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod 

warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia 

zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę 

zakupu). 

2. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być 

zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach 

Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na 
Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 62 766 77 70. Lista wszystkich lokalizacji 

Serwisu dostępna jest na stronie internetowej Grundig www.grundig.pl 

3. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez 

Użytkownika  na czas transportu do punktu serwisowego Beko.  

4. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy 

przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do 

jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko. 

5. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na 

Infolinii BEKO. 

6. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z 

niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, 

termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu 

jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na 

Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie 

wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie 

terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 

kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na 
Infolinii BEKO pod numerem 62 766 77 70. 

7. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt 

BEKO. 

 

IV. WYŁĄCZENIA. 

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest: 

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego 

Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie 

i  konserwację Urządzenia; 

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. 

Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności 

gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w 



szczególności w gastronomicznej działalności  hoteli, restauracji i innych 

obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. 

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; 

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; 

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym 

Urządzenia. 

2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje: 

a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu; 

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których 

zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój 

koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz 

regulacji urządzenia. 

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego 

użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, 

nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, 

które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które 

naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji 

niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione 

w Instrukcji Obsługi Urządzenia; 

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych 

uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika 

lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza 

się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, 

wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub 

ciał obcych do Urządzenia. 

e. zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie 

z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) 

f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; 

g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części; 

h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w 

zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub 

innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie 

meblowej określonymi przez Producenta; 

i. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia 

w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi 

określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa i odpowiednich Polskich Norm. 



 
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. 
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 

25.12.2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana 

Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na 

podstawie Kodeksu cywilnego. 
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