
Instrukcja obsługi

Środki ostrożności

1. Przeczytaj te instrukcje przed użyciem tego produktu.

2. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na produkcie i w tym przewodniku.

4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody lub wilgoci.

6. Czyścić tylko suchą szmatką i zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstalować zgodnie z instrukcją 

producenta.

8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne 

urządzenia wytwarzające ciepło.

9. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub przyciśnięciem, szczególnie przy 

wtyczkach i innych miejscach, w których wychodzą z urządzenia.

10. Używaj wyłącznie przystawek lub akcesoriów określonych przez producenta.

12. Używaj wyłącznie ze stojakiem, statywem lub wspornikiem określonym przez 

producenta lub sprzedawanym z urządzeniem.

13. Odłącz to urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas, aby 

zapobiec uszkodzeniu tego produktu.

14. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi 

serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek 

sposób, np. uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, rozlano płyn lub wpadły 

przedmioty do wnętrza urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu 

lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

Zakres temperatury roboczej: 0° do 40°C

Witamy w rodzinie Audioengine i gratulujemy zakupu
przenośnego głośnika Bluetooth Audioengine 512!

Audioengine dąży do zapewnienia najwyższej możliwej jakości doznań 
słuchowych, a Audioengine 512 został zaprojektowany z taką samą 
dbałością o szczegóły i prostotę obsługi, jak wszystkie inne nasze 
produkty.

Serdecznie dziękujemy naszym klientom i całemu zespołowi 
Audioengine za inspirację do stworzenia kolejnego świetnego 
produktu.

W zestawie

• Głośnik 512

• Kabel do ładowania Micro - USB

• Skrócona instrukcja obsługi

Informacje ogólne

512 to przenośny bezprzewodowy głośnik Bluetooth z 
doskonałym dźwiękiem, dalekim zasięgiem bezprzewodowym 
oraz imponującą żywotność baterii. Przesyłaj strumieniowo całą 
swoją ulubioną muzykę z dowolnego urządzenia.
miejsca w 
• Szybka i łatwa konfiguracja
• Zasięg bezprzewodowy do 30 m
• Do 12 godzin odtwarzania muzyki
• Wejście audio Aux
• Customowe przetworniki pełnozakresowe
• Pasywny radiator basowy
• Kabel ładujący USB w zestawieomu i odtwarzaj dowolną 
piosenkę w dowolnym pomieszczeniu (lub w każdym 

analogowe wyjścia zapewniające bezprzewodowy dźwięk wysokiej jakości HD.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK.)

NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE

ÉLECTIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU

L’ARRIÈRE.) IL NE SE TROUVE ÀL’INTÉRIEURAUCUNE

PIÉCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L’USAGER.

S’ADRESSER ÀUN REÉPARATEUR COMÉTENT.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

AVIS

512
Wejście Aux

Użyj wejścia audio 512, aby podłączyć urządzenia inne niż Bluetooth, 
podłączając dowolny kabel audio mini-jack 3,5 mm z wyjścia audio 
urządzenia (gniazdo słuchawkowe itp.) do gniazda wejściowego „AUX” z 
boku 512.
Naciśnij przycisk AUX na górnym panelu 512, jeśli nie jest jeszcze 
podświetlony.

Głośność

Aby wyregulować głośność 512, użyj swojego urządzenia lub naciśnij 
przyciski zwiększania głośności „+” i zmniejszania głośności „-” na górze 512.

Odtwarzanie/Pauza

Aby wstrzymać odtwarzanie lub wznowić odtwarzanie wstrzymanego utworu, 
użyj urządzenia lub naciśnij przycisk Odtwórz/Wstrzymaj na górze 512.

Ładowanie baterii

Gdy 512 wymaga ładowania, przycisk zasilania będzie migać na czerwono i 
pojawi się sygnał niskiego poziomu naładowania baterii. Ładuj 512 przez port 
micro USB za pomocą dołączonego kabla i dowolnej ładowarki 5 V USB do 
telefonu/tabletu lub portu USB w komputerze. Pełne naładowanie zajmuje 
około 3,5 godziny, ale możesz kontynuować odtwarzanie muzyki podczas 
ładowania 512.

W pełni naładowana bateria zapewnia do 12 godzin użytkowania przy 
typowym poziomie głośności.

Podłączanie i instalacja

Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć 512, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na górnym panelu 
przez około 3 sekundy, a następnie zwolnij przycisk.
Przycisk zasilania zaświeci się, a dźwięk wskaże, że głośnik jest włączony.

Połączenie bezprzewodowe

Po naładowaniu baterii 512 włącz zasilanie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na górnym panelu 512, aż usłyszysz 
komunikat „pairing”. Przycisk Bluetooth zacznie migać, wskazując, że głośniki 
są w trybie parowania.

Na telefonie, tablecie lub komputerze przejdź do ustawień Bluetooth i włącz 
Bluetooth.

Wybierz 512 z listy urządzeń Bluetooth, aby się połączyć. Twój 512 powie 
„connected”.

Gdy 512 jest sparowany i połączony, wskaźnik na przycisku Bluetooth będzie 
świecił ciągłym niebieskim światłem.

Aby ponownie przełączyć 512 w tryb parowania i odłączyć się od urządzenia, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na górnym panelu 512, aż wskaźnik 
zacznie migać.

Przenośny głośnik Bluetooth



Jakość dźwięku jest niska i/lub dźwięk się zacina.

Przenieś B1 lub swoje urządzenie z dala od telefonów bezprzewodowych, routerów, 
kuchenek mikrofalowych lub innych urządzeń Bluetooth. Spróbuj przesunąć 
urządzenie bliżej B1.

Wypróbuj inną lokalizację.

Wyłącz Wi-Fi urządzenia.

Spróbuj rozparować i ponownie sparować urządzenie z B1.

Odłącz zasilanie od B1 i włącz ponownie.

Sprawdź, czy system operacyjny Twojego urządzenia jest zaktualizowany do 
najnowszej wersji.

Tylko jeden kanał odtwarza muzykę.

Sprawdź kable między B1 a systemem audio. Sprawdź aplikację odtwarzacza 
muzyki i/lub elementy sterujące dźwiękiem systemu operacyjnego, aby upewnić się, 
że balans dźwięku jest wyśrodkowany.

Więcej informacji o produkcie i wskazówki dotyczące konfiguracji można znaleźć na 
naszej stronie internetowej: authoengineusa.com

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uważasz, że możesz potrzebować pomocy, 
skontaktuj się z nami przez e-mail: supportigaudioengineusa.com

Okres wygrzewania

B1 będzie brzmiał świetnie po wyjęciu z pudełka i z czasem osiągnie pełnię swoich 
możliwości. Potrzebuje od 40 do 50 godzin okresu wygrzewania.

Specyfikacja techniczna:

• Rodzaj: Przenośny głośnik Bluetooth
• Typ wzmacniacza: Klasa D
• Moc wyjściowa:20 W RMS ogółem (10 W RMS na kanał), AES
• Przetworniki: 2-calowe głośniki niskotonowe, 3″x1,75″ radiator pasywny 
• Wejścia: Bluetooth, analogowy mini-jack stereo 3,5 mm
• Bluetooth: BT5.0 2402-2480MHz -0,78dBm (0,84mW) mniej niż 
20mW-20220711T191603Z-001
• Impedancja wejściowa analogowa: 10 kiloomów niezbalansowana
• Bateria: LiPo 18650 2200mAh 7,4V 16,28Wh-20220711T191630Z-001
• Żywotność baterii: Do 12 godzin
• Czas ładowania baterii: 5 godzin do 100%
• Pasmo przenoszenia: 60 Hz-20 kHz
• SNR: 90db (typowo A ważony)
• THD + N: <0,5% przy 50%
• Napięcia wejściowe: 5,2 V DC, zasilanie USB
• Ochrona: Ograniczenie prądu wyjściowego, przegrzanie termiczne, 
zabezpieczenie przejściowe włączania / wyłączania zasilania
• Odbiornik Bluetooth: Bluetooth 5.0 audio
• Obsługiwane kodeki Bluetooth: SBC
• Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Bezprzewodowy zasięg działania: Do 30 m na zewnątrz, 10 m typowo / 
średnio w pomieszczeniach
• Głębia bitowa: 16 bitów
• Szybkość wprowadzania danych: Określana przez Bluetooth
• Opóźnienie połączenia bezprzewodowego: ~ 30 milisekund (ms)
• Wymiary produktu: 7,6 (H) x 19,7 (W) x 7,6 (D) cm
• Waga: 1,13 kg


