
 
 
 

Multimedialne głośniki 2.0 

 
 

Instrukcja obsługi 
83172 

 
Głośniki multimedialne biurkowe 2.0 firmy ednet są idealnym uzupełnieniem Twojego 
notebooka lub komputera. Czysty i pełny dźwięk stereo głośników zapewni 
niezapomniane przeżycia dźwiękowe. Dzięki nowoczesnemu i kompaktowemu 
designowi głośniki multimedialne biurkowe 2.0 wpasują się idealnie w każde otoczenie. 
Głośniki są zasilane przez złącze USB urządzenia. Ponadto istnieje możliwość wyboru, 
czy użyjesz złącza na swoim sprzęcie czy wtyczki USB do lokalnej sieci elektrycznej. 
Regulacja głośności, oprócz tradycyjnej regulacji przez komputer lub notebooka, także 
bezpośrednio na kablu głośników. 
 

Cechy i funkcje urządzenia: 
1 Urządzenie jest proste w obsłudze i wygodne podczas przenoszenia 
2 Ergonomiczny projekt, komfortowe sterowanie, zwiększona wygoda podczas 

regulacji głośności 



3 Klasyczny projekt urządzenia współgra z estetyką laptopów. Urządzenie posiada 
wbudowany wzmacniacz mocy i obsługuje funkcję płynnego przechodzenia 
pomiędzy tonami. Krawędzie głośnika posiadają wykończenie z 2-calowej gumy. 
Urządzenie jest zasilane prądem o standardowym napięciu 5 V, zapewniając silny 
dźwięk w jakości porównywalnej z większymi głośnikami tego typu. 

 

Specyfikacje produktu: 
RMS: 2 x 3,0 W 
Impedancja: 4ohm* 2 
Charakterystyka częstotliwościowa: 40 Hz-20 kHz 
Stosunek sygnał/szum: ≥ 60 dB 
Czułość wejścia: 600 ± 100 mV 
Zniekształcenia: ≤ 0,3% 
Wielkość urządzenia: 2 x 72 mm x 82 mm x 78 mm 
Waga produktu: 370 g 
 

Zawartość opakowania: 
• Multimedialne głośniki 2.0 
• Instrukcja użytkowania 
 

Użytkowanie: 
1 Podłącz głośniki do zasilania zgodnie ze schematem podłączania 
2 Pokrętło służy do regulacji głośności. Przekręć je do góry, aby zwiększyć głośność lub 

przekręć je do dołu, aby zmniejszyć głośność. Dostosuj dźwięk do swoich potrzeb. 
3 Jeśli głośniki nie są używane, wyłącz przycisk zasilania i odłącz przewód zasilający 

Schemat podłączania głośników: 



 
 
Głośniki można podłączyć do komputera stacjonarnego, laptopa, telefonu 
komórkowego, odtwarzacza MP3, odtwarzacza iPod, urządzenia iPad i innych 
wejściowych urządzeń audio 
 

 

Uwaga: 
1. Podczas podłączania lub odłączania należy najpierw odłączyć przewód zasilający 

USB i upewnić się, że urządzenie nie jest zasilane, w przeciwnym razie może dojść 
do uszkodzenia urządzenia 

2. Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody zostały odpowiednio podłączone. W 
przeciwnym razie sygnał może być zbyt słaby lub mogą występować zakłócenia 
takie, jak szum 

 

Krok 1: Wyjmij wtyczkę USB Krok 2: Wyjmij wtyczkę audio 
Krok 3: Podłącz wtyczki audio i USB  
do komputera 

Krok 4: Upewnij się, że wtyczki  
są dobrze podłączone Krok 5: Rozpocznij odtwarzanie muzyki 


