
 

 

 

System głośników 2.1 z mini subwooferem 

 

 
 

Instrukcja obsługi 
83173 

 
 

System dźwiękowy ednet 2.1 z minisubwooferem zapewnia czysty i zrównoważony 
dźwięk dzięki 2 satelitom po 3 W (RMS) każdy i minisubwooferowi o mocy wyjściowej 
5 W (RMS). Zasilanie prądem odbywa się przez złącze USB na komputerze, notebooku, 
przez wtyczkę USB itp. Głośność oraz basy można regulować za pomocą regulatora z 
przodu subwoofera. Dioda LED z przodu urządzenia sygnalizuje gotowość do pracy. 
Prosty i nowoczesny design perfekcyjnie dopasuje się do każdego wnętrza. 



Cechy i funkcje urządzenia: 
 Czysta jakość dźwięku i głębokie basy 
 Dzięki pokrętłom umiejscowionym na przedniej stronie urządzenia sterowanie 

głośnością jest prostsze i szybsze 
 Możliwość podłączenia głośników do laptopa, telefonu komórkowego lub 

odtwarzacza MP3. Głośniki zapewniają doskonałej jakości dźwięk podczas 
odtwarzania muzyki i filmów 

 

Specyfikacje produktu: 
Moc czynna: 5 W + 2 x 3 W 
Charakterystyka częstotliwościowa: 100 Hz-20 kHz 
Impedancja: 4 ohm+ 4ohm* 2 
Wymiary subwoofera (dł. x gł. x wys.): 102 x 122 x 135 mm 
Wymiary głośnika satelitarnego (dł. x gł. x wys.): 66 x 63 x 80 mm 

 

Zawartość opakowania: 
• 1 subwoofer 
• 2 głośniki 
• Instrukcja użytkowania 
• Przewody USB i AUX 

 

Użytkowanie: 

Podłącz głośniki do zasilania zgodnie ze schematem podłączania 

1. Podłącz subwoofer do głośników satelitarnych 
2. Podłącz głośniki do zasilania zgodnie ze schematem podłączania 
3. Na subwooferze znajdują się dwa pokrętła do regulacji dźwięku. Przekręć pokrętło 

głośności w lewo, aby zmniejszyć głośność lub przekręć pokrętło głośności w prawo, 
aby zwiększyć głośność. Dostosuj dźwięk do swoich potrzeb. 

4. 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 

Podłącz subwoofer do 
głośników satelitarnych 

Podłącz wtyczkę USB, aby zasilać 
urządzenie oraz złącze audio 3,5 mm, 

aby odtwarzać dźwięk 

Dostosuj głośność 

USB 

Bas Głośność 

Wskaźnik LED 

Wejście liniowe 



Jak podłączyć: 
 
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 przewody wejściowe audio zostały odpowiednio podłączone. 
3. Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody zostały odpowiednio podłączone. W 

przeciwnym razie sygnał może być zbyt słaby lub mogą występować zakłócenia takie, 
jak szum 

 


