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INSTRUKCJA OBSŁUGI
VIBES 

głośniki stereofoniczne MG-02

Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na
celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji
obsługi  nie  może  być  powielana,  rozpowszechniana,  tłumaczona  ani
przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków
elektronicznych  bądź  mechanicznych,  w  tym  przez  tworzenie  fotokopii,
rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania
i udostępniania informacji.

NUMER PARTII: 201601
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Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: http://hykker.com

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie  zamieszczone  w  tej  instrukcji  obsługi  może  się  różnić  od  rzeczywistego
produktu.  Akcesoria  dołączone  do  zestawu  mogą  wyglądać  inaczej  niż  na  ilustracjach
zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Znaki towarowe

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.
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Bezpieczeństwo użytkowania

 NIE RYZYKUJ
Nie  włączaj  urządzenia  w  miejscach,  w  których  zabrania  się  korzystania  z  urządzeń
elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie
włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i chemikaliów.

 PROFESJONALNY SERWIS
Naprawiać  ten  produkt  może  wyłącznie  wykwalifikowany  serwis  firmy  myPhone  lub
autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub
przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

 WODOODPORNOŚĆ I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
To urządzenie  nie  jest  wodoodporne.  Chroń  je  przed  wilgocią.  Urządzenie  należy  czyścić
suchą szmatką po uprzednim wyłączeniu.

 OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE
Urządzenie  nie  powinno  być  obsługiwane  przez  osoby  (także  dzieci)  o  ograniczonych
predyspozycjach  ruchowych  lub  psychicznych.  Mogą  one  z  niego  korzystać  jedynie  pod
nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

 DZIECI - MOŻLIWOŚĆ UDUSZENIA
Urządzenie  nie  jest  zabawką.  Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  zasięgu  dzieci.  Przewód
głośników może okręcić się wokół szyi dziecka. Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod
kontrolą opiekunów.
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 OCHRONA SŁUCHU
Głośniki  są  w  stanie  generować  głośne  dźwięki,  które  mogą  spowodować  uszkodzenie
słuchu. Nie powinno się przykładać głośników bezpośrednio do uszu. Podczas korzystania z
urządzenia, zaleca się robić przerwy i unikać długiego słuchania muzyki przy maksymalnej
głośności.

 OCHRONA PRZEWODÓW
Nieprawidłowe podłączenie przewodu USB może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
źródła  zasilania.  Żadne  uszkodzenia  wynikające  z  nieprawidłowej  obsługi  nie  są  objęte
gwarancją.  Aby  podłączyć  urządzenie do  źródła  zasilania,  trzeba  podłączyć  wtyczkę USB
przewodu do gniazda w komputerze, laptopie, power banku lub ładowarce sieciowej.

 USZKODZENIA MECHANICZNE
Nie podłączaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku
zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.

 KORZYSTANIE Z PORTU USB
Nie podłączaj urządzenia „na siłę”, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub portu
USB w źródle zasilania. W przypadku, gdy wtyk USB urządzenia nie pasuje do portu, obróć
wtyk o 180 stopni.

Specyfikacja techniczna

VIBES głośniki stereofoniczne MG-02

• Moc wyjściowa: 2x1 W
• Impedancja: 4 Ohm
• Zasilanie: USB, 5V
• Wejście: miniJack 3,5 mm
• Regulacja głośności: potencjometr w obudowie
• Waga urządzenia: 342 g

Zawartość opakowania

• VIBES głośniki stereofoniczne MG-02
• Instrukcja obsługi urządzenia
• Karta gwarancyjna urządzenia
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Obsługa głośników

Podłączanie głośników do komputera

1. Aby  zacząć  używać  głośników  podłączonych  do  komputera  lub  laptopa  trzeba
podłączyć je do źródła zasilania, którym w tym przypadku powinien być wolny port
USB. 

2. Kolejnym  krokiem  jest  podłączenie  do  źródła  dźwięku,  w  tym  przypadku  wyjścia
audio w komputerze, wtyczki miniJack (3,5 mm).

3. Za pomocą potencjometru zamontowanego w głośniku wybierz pożądaną głośność.

Podłączanie głośników do innych urządzeń

1. Aby  zacząć  używać  głośników  podłączonych  do  innych  źródeł  dźwięku  trzeba
podłączyć je do źródła zasilania, którym w tym przypadku może być komputer, laptop
ładowarka sieciowa lub powerbank.

2. Kolejnym  krokiem  jest  podłączenie  do  źródła  dźwięku,  w  tym  przypadku  wyjścia
audio w odtwarzaczu, smartfonie lub radiu przenośnym, wtyczki miniJack (3,5 mm).

3. Za pomocą potencjometru zamontowanego w głośniku wybierz pożądaną głośność.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

• Unikaj  kontaktu  urządzenia  z  cieczami,  gdyż  mogą  one  spowodować  uszkodzenia
części elektronicznych urządzenia.

• Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur wykraczających poza zakres 0-
50ºC,  ponieważ  mogą  one  powodować  skrócenie  żywotności  elektronicznych
komponentów urządzenia, a nawet stopić części z tworzyw sztucznych.

• Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je
poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

• Dbaj o przewody. Ostre krawędzie biurka i  innych urządzeń mogą je uszkodzić lub
przeciąć.

• Do  czyszczenia  produktu  używaj  tylko  suchej  i  miękkiej  ściereczki.  Nie  używaj

środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych
nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych

w niniejszej instrukcji.
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