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Środki ostrożności 
 

1. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu chłodnym, suchym, czystym 
- z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, kurzu, wilgoci lub 
zimna. 
 
2. Nie wystawiaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury z zimna na gorącą i nie umieszczaj 
tego urządzenia w otoczeniu o wysokiej wilgotności (np. w pokoju z nawilżaczem), aby 
zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie prądem, 
pożar, uszkodzenie do jednostki lub obrażeń ciała.  
3. Na powierzchni urządzenia, NIE STAWIAJ: 
 

• Innych elementów, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie 
na powierzchni tego urządzenia 

 
• Płonących przedmiotów (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, 

uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. 
 
• Pojemników z zawartym w nich płynem, ponieważ mogą spaść, a ciecz wylać, co może 

spowodować porażenie prądem użytkownika lub uszkodzenie urządzenia. 
 
• Nie przykrywaj urządzenia gazetą, obrusem, zasłoną itp., aby nie blokować wentylacji. Jeżeli 

temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować pożar, uszkodzenie 
 

urządzenia lub obrażenia ciała. 
 

4. Nie używaj siły na przełącznikach, pokrętłach i / lub przewodach.  
5. Do czyszczenia używaj czystej, suchej szmatki. 
 
6. Nie należy modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. Skontaktuj się z 
wykwalifikowanym personelem serwisowym, w razie potrzeby. 
 
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), odłącz kabel 
zasilający od gniazda ściennego.  
8. Przed przemieszczaniem urządzenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka. 
 
9. Używaj tylko napięcia określonego w tym urządzeniu (230V). Używanie tego urządzenia z 
wyższym napięciem niż podane jest niebezpieczne i może spowodować pożar, uszkodzenie 
urządzenia lub obrażenia ciała. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania urządzenia z napięciem innym, niż podane. 
 
10. Aby uzyskać dodatkową ochronę dla tego produktu podczas burzy z piorunami lub gdy jest 
pozostawiony bez nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazda ściennego. 
Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu z powodu wyładowań atmosferycznych i linii wysokiego 
napięcia.   
 
 
 
 
 
 



Przygotowanie urządzenia do pracy 
 
1. Podłącz antenę Bluetooth na tylnym panelu B2. Głośnik nie będzie działał bez podłączonej 
anteny. 
 
2. Podłącz kabel zasilacza do złącza zasilania na tylnym panelu głośnika, a następnie podłącz 
zasilacz do gniazda sieciowego. 
 
3. Włącz przełącznik zasilania B2, który znajduje się na panelu tylnym. B2 automatycznie 
przejdzie w tryb parowania, a przycisk parowania na tylnym panelu B2 powinien migać. 
 
4. W urządzeniu (smartfon, tablet, komputer, itp.) włącz funkcję Bluetooth i przejdź do 
ustawień bezprzewodowych. 
 
5. Wybierz ‘Audioengine B2’, aby sparować je z urządzeniem i połączyć. Wskaźnik parowania 
na tylnym panelu zacznie świecić ciągłym światłem. 
 
6. Odtwarzaj muzykę i dostosuj głośność swojego urządzenia oraz głośników. 
 
7. Powtórz kroki od 3 do 6, aby dodać kolejne urządzenia. B2 może łączyć się tylko z jednym 
urządzeniem na raz, jednak zapamięta do sześciu urządzeń. 
 
Aby odłączyć B2 od sparowanego urządzenia i przełączyć B2 z powrotem w tryb parowania, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na tylnym panelu B2, aż wskaźnik zacznie migać. 
 

Okres wygrzewania 
 
Twoje głośniki będą brzmiały świetnie bezpośrednio po wyjęciu z pudełka i z czasem będą 
coraz lepsze. Nie musisz nic robić, tylko ich słuchać, jednak zalecamy, abyś dał im co najmniej 
40 do 50 godzin czasu na tzw. wygrzanie, zanim zaczną osiągać pełnię swoich możliwości. 
   

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów 
 
B2 jest podłączony, ale przycisk parowania nie świeci się. 
Sprawdź, czy B2 jest podłączony do działającego gniazdka sieciowego. 
 
Moje urządzenie nie paruje się z B2. 
Sprawdź, czy Bluetooth w urządzeniu jest włączony. 
Upewnij się, że przycisk parowania B2 miga (w trybie parowania / wykrywania). 
Upewnij się, że Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu B2. 
 
 



Światło wskaźnika parowania B2 jest stałe, ale nie można podłączyć mojego urządzenia. 
Upewnij się, że żadne inne urządzenia nie są podłączone. Jeśli tak, wyłącz Bluetooth na innych 
urządzeniach lub naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania B2 aż zacznie migać, a następnie 
spróbuj się połączyć. 
Spróbuj rozparować i ponownie sparować urządzenie z B2. 
Wyłącz i włącz ponownie zasilanie B2. 
 
Dioda pary B2 świeci światłem ciągłym i moje urządzenie jest podłączone, ale nie słychać 
dźwięku. 
Sprawdź poziomy głośności w swoim komputerze i aplikacji odtwarzacza. 
Spróbuj rozparować i ponownie sparować urządzenie z B2. 
Zresetuj zasilanie B2, odłączając i ponownie podłączając kabel zasilający. 
 
Poziom głośności wyjściowej z B2 wydaje się zbyt niski. 
Sprawdź poziomy głośności w systemie operacyjnym komputera i aplikacji odtwarzacza. 
Sprawdź również poziom głośności na tylnym panelu swojego B2. 
 
Tylko jedna strona B2 odtwarza muzykę. 
Sprawdź aplikację odtwarzacza muzyki i / lub elementy sterujące dźwiękiem systemu 
operacyjnego, aby upewnić się, że balans dźwięku jest wyśrodkowany. 
 
Jakość dźwięku jest słaba i / lub dźwięk jest przerywany. 
Odsuń B2 lub swoje urządzenie od telefonów bezprzewodowych, routerów, kuchenek 
mikrofalowych i innych urządzeń Bluetooth. 
Spróbuj przenieść urządzenie bliżej B2. 
Wypróbuj inną lokalizację. 
Wyłącz Wi-Fi urządzenia. 
Spróbuj rozparować i ponownie sparować urządzenie z B2. 
Odłącz zasilanie od B2 i włącz ponownie. 
Sprawdź, czy system operacyjny urządzenia został zaktualizowany do najnowszej wersji. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



W zestawie: 
 
Głośnik B2 
Przewód zasilający AC 
Tekstylny pokrowiec na głośnik 
Instrukcja obsługi 
 

Specyfikacja techniczna: 
 
Typ: Aktywny głośnik stereo 
Typ wzmacniacza: Podwójny (stereo), klasa AB, monolityczny 
Moc wyjściowa: 60W mocy całkowitej (2x30), 2x15W RMS, AES 
Głośniki: średnio-niskotonowy: 2.75" Kevlar 
wysokotonowy: jedwabna kopułka 3/4", magnes neodymowy 
Wejścia: Bluetooth, 3.5mm stereo jack (AUX, analog) 
Impedancja wejścia AUX: 10Kohms, niezbalansowane 
Pasmo przenoszenia: 65Hz-22kHz (±2.0dB) 
SNR: >95db (typowo A-ważone) 
THD+N: <0.05% (niezależnie od napięcia zasilania) 
Crosstalk: -50dB 
Filtrowanie zasilania: 3-stage redundant regulation 
Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz (automatyczne przełączanie) 
Tryb oszczędzania energii: auto-sleep 
Systemy ochrony: Kontrola prądu wyjściowego, zabezpieczenie termiczne, 
zabezpieczenie układów przy włączaniu i wyłączaniu zasilania 
Standard transmisji radiowej: Bluetooth 4.1 BDR+EDR, zakres. częst. radiowej 2402-
2480MHz, maks. emit. moc radiowa EIRP 5,67dBm(3,67mW) 
Bluetooth kodeki audio: SBC, aptX, profile: A2DP, AVRCP 
Zasięg Bluetooth: do 30m 
Przetwornik DAC: TI PCM5102A 
Obróbka strumienia audio: 24-bit (upsampling) 
Opóźnienie dla połączenia Bluetooth (latency): ~30 ms 
Bateria: brak 
Wymiary: 108 x 311 x 140 mm (WxSxG) bez anteny 
Opakowanie: 267 x 407 x 191 mm 
Waga: 4.6kg  



Deklaracja zgodności UE 
  

Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze 
wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy: 2014/30/EU, 
2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU. 

 
 

 
Właściwa utylizacja i recykling odpadów 
 

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie 
oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach 
łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie 
elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na 
zdrowie ludzkie. 

  

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek 
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego 
samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty 
sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są 
na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. 
 

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym 
zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia 
się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska 
naturalnego. 
 

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji 
obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które 
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do 
tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów 

 

Wyprodukowano w Chinach. 
 

Producent: Audioengine LLC 
6500 River Place Blvd 
Bldg 7, Ste 250, Austin TX78730, USA 
Website: https://audioengineusa.com/ 

 

IMPORTER: MIP sp. z o. o.  

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
www.mip.bz  

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.  
V1.0#K3L 

 



Audioengine LLC 

 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

 

G-Lab GmbH hereby declares that the following equipment  

 

Brand name:  Audioengine  

Product(s):  Home audio music system ,Bluetooth receiver ,powered subwoofer  

Model: HD6 ,HD3 ,HD4 ,A2+BT ,A5+BT ,B2 ,S8 ,A5+, 

 

is in conformity with the following harmonized regulations: 

2014/35/EU            Low Voltage Directive  

2014/30/EU            Electromagnetic Compatibility Directive 

2014/53/EU            Radio Equipment Directive 

2011/65/EU            RoHS Directive 

 

by compliance with the following harmonized standards: 

 

Electrical Safety 

                               EN 60065:2014,UL62368, 

Electromagnetic Compatibility 

                               EN 62479:2010 

                               EN 55020:2007+A11:2011 

                               EN 55032:2015 

                               EN 61000-3-3:2013  

                               EN 61000-3-2:2014 

Radio Equipment Compatibility 

                               EN 300 328 V2.1.1: 2016-11 

                               EN 301 489-1 V2.2.0: 2017-03 

EN 301 489-17 V3.2.0: 2017-03 

                            

RoHS 

                               IEC 62321-3-1 Edition 1.0: 2013 

 

and have demonstrated that the requirements have been met and that the equipment complies with all 

applicable Essential Requirements of the Directives. 

 

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

 

 

Date: 2019/10/16 

 

 
Mike.Ye 

___________________________ 
------ 
 


