RIVA WAND SERIA
RIVA FESTIVAL
MULTI-ROOM +

BEZPRZEWODOWY AUDIO SYSTEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

Prosta
konfiguracja
1. Podłącz do prądu i włącz głośnik WAND.
2. Pobierz aplikację Google HOME i RIVA WAND
bezpośrednio z Google Play.
3. Podłącz głośnik WAND do sieci Wi-Fi
4. Wybierz usługę przesyłania strumieniowego
muzyki lub lokalne treści i zacznij słuchać.

5. Zapoznaj się z ustawieniami

zaawansowanymi, aby poprawić wrażenia.

Odwiedź stronę rivaaudio.pl, aby uzyskać najnowszą wersję poradnika
użytkownika.

POLSKI

ŚWIATŁA I KONTROLA
Przejmij kontrolę nad wszystkimi funkcjami głośników WAND.

PRZYCISKI STERUJĄCE
BUTTON

DESCRIPTION ACTION
Zwiększ
głośność

Zwiększ głośność w głośniku.

Zmniejsz
głośność

Zmniejsz głośność w głośniku.

Poprzedni
utwór/ tryb
parowania
Następna
piosenka &
źródło
wejściowe

Play/Pause

WSKAŹNIKI LED
KOLOR TYP
Połączenie z
odtwarzaniem
Spotify

Naciśnij raz, aby przejść do początku
bieżącego utworu lub poprzedniego.
Naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy, aby rozpocząć tryb
parowania.
Naciśnij raz, aby przejść do
początku następnego utworu.
Naciśnij i przytrzymaj przez trzy
sekundy, aby zmienić źródło
wejścia.
Naciśnij raz, aby wstrzymać i
wznowić odtwarzanie w głośniku.

Wstrzymano / wyciszono
w odtwarzaniu Spotify

Odtwarzanie
AUX

N/A

Główna
jednostka,
grupa, tylko tryb
wyjazdowy

Głośnik główny jest w
trybie nadawania do
30 minut. Tylko tryb
wyjazdowy.

Połączenie z
urządzeniem
Bluetooth

Tryb wykrywania
Bluetooth.

Odtwarzanie z
USB

Uruchamianie systemu/
Wstrzymane / Wyciszone
z pamięci USB.

Wejście
Optyczne

SKRÓTY
KLAWISZ

MIGAJĄCE

OPIS

Wstrzymany / wyciszony.

AKCJA

KOD
Przyciski do
resetowania
fabrycznego

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski
przez trzy sekundy, aby zresetować
połączenia i przywrócić ustawienia
fabryczne urządzenia.

Kombinacja do
udostępniania
Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj oba
przyciski przez trzy sekundy,
aby udostępnić jako główny
głośnik w odległości
konfiguracji Wi-Fi.

Wi-Fi Direct,
aby dołączyć do
głównego
głośnika

Naciśnij i przytrzymaj oba
przyciski przez trzy sekundy,
aby połączyć i dołącz do
głównego głośnika.

Połączenie
z Wi-Fi

Gotowy do
połączenia z Wi-Fi.

WEJŚCIA/WYJŚCIA
I/O

OPIS
Analogowe gniazdo wejściowe AUX.
Złącze USB typu A do odtwarzania dźwięku
z urządzenia zewnętrznego.
Gniazdo AC do zasilania głośników.
Optyczne wejście S/PDIF. (dostępne w wybranych
głośnikach u urządzeniach WAND).

* Nie obsługuje ładowania urządzenia IOS.

POLSKI

Konfigurowanie urządzenia RIVA
WAND z Wi-Fi
Aby podłączyć głośnik RIVA WAND do sieci Wi-Fi, wykonaj
następujące kroki:

1. Włącz głośnik podłączając go do zasilania.
2. Poczekaj, aż pulsujące niebieskie światło zmieni się w pulsujące
Białe światło.

3. Twój głośnik jest teraz gotowy do podłączenia za pomocą jednej z poniższych opcji.
UWAGA: Zalecamy granie przez 3 godziny przy 50% głośności.

KONFIGUROWANIE GOOGLE
HOME
Wbudowana Chromecast to platforma, która Ci
pozwala przesyłać ulubioną muzykę z telefonu,
tabletu lub laptopa bezpośrednio do głośników.
Łatwo kontroluj swoje głośniki z aplikacjami, które
już znasz i lubisz z iPhone, iPad, telefon z
Androidem lub tabletu.
Pobierz aplikację Google home bezpośrednio z
Google Play lub App Store.

Dla urządzeń ANDROID i IOS
1.

Połącz telefon lub tablet z siecią Wi-Fi.

2.

Upewnij się, że twój Bluetooth jest włączony dla urządzeń.

3.

Otwórz aplikację Google Home i zaloguj się na swoje konto Google.

4.

Głośnik RIVA pojawi się jako „Znaleziono nowe urządzenie”
na stronie w dolnej części. (przykład: RIVASPEAKER****)

5.

Naciśnij SETUP i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Różne aktualizacje oprogramowania
WAND
Gdy tylko twój głośnik jest podłączony do Wi-Fi wyszuka do
automatycznych aktualizacji:
• Jeśli aktualizacja jest dostępna, światło będzie migało na czerwono
/ niebiesko – zielony kolor to zakończenie aktualizacji.
• Nie odłączaj zasilania, gdy system głośników się aktualizuje.
• Głośnik automatycznie uruchomi się ponownie i ponownie połączy
się z Wi-Fi
• Twój głośnik jest podłączony do Wi-Fi i gotowy do użycia, gdy światło
jest białe.

USTAWIENIE Z AIRPLAY®
AirPlay umożliwia zdalne sterowanie i odtwarzanie
zawartości do RIVA WAND. AirPlay działa z
iPhonem, iPadem oraz iPodem Touch z iOS 4.3.3
lub nowszym a także Mac z systemem OS X
Mountain Lion i z iTunes 10.2.2 lub nowszym.
1. Podłącz swój telefon obsługujący
technologię AirPlay, komputer lub
tablet do sieci Wi-Fi.
2. Przejdź do ustawień Wi-Fi w
ustawieniach i wybierz
“RIVASPEAKER******.”
3. Naciśnij Next i poczekaj na
potwierdzenie połączenia.
4. Gdy włącza się pulsująca biała dioda,
twój głośnik RIVA jest teraz połączony z
siecią Wi-Fi.
* Dodatkowa pomoc przy konfiguracji:
https://support.apple.com/en-us/HT204289.

Teraz, gdy masz połączenie z Wi-Fi, zacznijmy grać. Wybierz dowolną aplikację obsługującą
Chromecast lub AirPlay lub Spotify Connecy, aby zacząć cieszyć się dźwiękiem zbliżonym do Live!

STREAM SWOJEJ ULUBIONEJ
MUZYKI Z TELEFONU, TABLETU
LUB LAPTOPA.
1.

Wybierz spośród milionów utworów z popularnych serwisów
muzycznych, takich jak Pandora, Spotify i Google Play Music.

2.

Otwórz dowolną aplikację obsługującą Chromecast.

3.

Naciśnij przycisk Cast w aplikacjach. Nie są
wymagane żadne nowe logowania ani
pobierania
Wybierz głośnik lub grupę głośników.

4.

Użyj telefonu, aby wyszukiwać, odtwarzać,
wstrzymywać i zwiększyć głośność z
dowolnego miejsca w domu.
Podczas przesyłania strumieniowego możesz nadal używać telefonu do
innych celów – przeglądaj media społecznościowe, wysyłać tekst a nawet
odbieraj połączenia.
* Odwiedź https://www.google.com/chromecast/built-in/apps/#?speakers aby
zobaczyć listę zgodnych aplikacji.

SŁUCHAJ Z AIRPLAY®
1.

Połącz się z tą samą siecią Wi-Fi na urządzeniu z systemem iOS
i urządzeniem, na które chcesz odtwarzać AirPlay.

2.

Na urządzeniu z systemem iOS przesuń palcem w górę od dołu
ekranu, aby otworzyć centrum sterowania.

3.

W Control Center znajdź ekran „Teraz odtwarzane”.

4.

Wybierz głośnik RIVA WAND z listy dostępnych urządzeń AirPlay.

5.

Zaczynamy!

Wykonane dla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5

• iPad Pro (9.7-inch)
• iPad Pro (12.9-inch)
• iPad mini 4
• iPad Air 2
• iPad mini 3
• iPad (4th generation)
• iPad (3rd generation)

* Odwiedź support.apple.com/en-us/HT204289 aby uzyskać dodatkowe informacje na
temat korzystania z urządzeń AirPlay.
UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat słuchania wielu głośników za pomocą AirPlay,
odwiedź wsparcie: apple.com/en-us/HT202809.

JAK STOSOWAĆ CONNECT
Będziesz potrzebować Spotify Premium do korzystania z Connect – patrz
szczegóły na odwrocie.

1.

Dodaj głośniki do sieci Wi-Fi (szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji użytkownika produktu)

2.

Uruchom aplikację Spotify na telefonie, tablecie lub komputerze za pomocą tej samej sieci.

3.

Wybierz utwór w Spotify i naciśnij „Urządzenia dostępne”.

4.

Wybierz głośniki, a muzyka zacznie grać głośno. Szczęśliwe słuchanie
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Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć: https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/.

POLSKI

ZACZNIJ SŁUCHAĆ!

* RIVA FESTIVAL pokazany na stojaku.

POLSKI

GRAJ! WIĘCEJ SPOSOBÓW
Odtwarzaj ulubioną, lokalnie zapisaną muzykę, hi-res audio lub zawartość multimedialną za
pośrednictwem WAND. Pobierz aplikację RIVA WAND na urządzenia z systemem iOS lub
Android, aby rozpocząć!

RIVA WAND APLIKACJA
Aplikacja RIVA WAND umożliwia zdalna kontrolę i granie lokalnie
przechowywanych utworów z telefonu czy tabletu.
Pobierz aplikację RIVA WAND bezpośrednio z Google Play lub App Store i
zacznij grać!

LOCAL CONTENT ODTWARZANIE
Odtwarzaj bezpośrednio z komputera, telefonu, tabletu, urządzenia USB, serwera multimediów lub
urządzeń wejściowych AUX.
TWOJE URZĄDZENIE

WEJŚCIE AUX LUB OPTICAL

1. Otwórz aplikację WAND I
wybierz głośnik.

1. Podłącz źródło dźwięku do 3.5mm (AUX)
lub port optyczny z tyłu urządzenia
głośnika.

2. Wybierz „moje urządzenie.”
3. Wybierz muzykę, której chcesz słuchać!
USB
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z
tyłu głośnika.
2. Otwórz aplikację WAND I wybierz
swój głośnik.
3. Wybierz “USB.”
4. Wybierz muzykę, której chcesz słuchać!
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2. Odtwórz muzykę na urządzeniu, z
którego chcesz słuchać.
3. W przypadku AUX: Naciśnij i przytrzymaj
przycisk na głośniku dopóki przycisk nie
zacznie świecić na czerwono.
4. Optyczny: Naciśnij I przytrzymaj przycisk
dopóki przycisk nie zmieni się na fioletowy.
Odwiedź stronę rivaaudio.com/support, aby pobrać podręcznik
użytkownika i uzyskać informację dotyczące odtwarzania AUX z
wieloma głośnikami.
*Dostępne na wybranych głośnikach I urządzeniach WAND.

Zwiększ funkcjonalność WAND dzięki tym dodatkowym funkcjom!

NAZYWAJ GŁOŚNIKI

GRUPUJ GŁOŚNIKI

Może to być jadania lub kuchnia?

Słuchaj z wielu głosników w jednym momencie.

APLIKACJA GOOGLE HOME

1. Otwórz aplikację Google Home.

1. Otwórz aplikację Google Home.

2. Stuknij ikone urządzenia.

2. Stuknij ikonę urządzenia.

3. Znajdź głośnik, który będzie dołączony
do grupy.

3. Znajdź odpowiedni głośnik.
4. Kliknij przycisk menu w górnym
rogu.

4. Kliknij przycisk menu w prawym górynm
rogu (ikona z trzema kropkami obok
głośnika)

5. Wybierz ustawienia urządzenia.

5. Wybierz “Create Group.”

6. Stuknij pole nazwy głośnika.

6. Wybierz wszystkie głośniki, które chcesz
dołączyć do grupy.

7. Wprowadź nazwę urządzenia.
8. Kliknij „Save”, aby zakończyć.

POLSKI

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA

7. Stuknij w pole nazwy u gory I wprowadź nazwę
grupy.
8. Kliknij “SAVE” na dole ekranu.
Twoja grupa będzie teraz wyświetlana w Google.

7

POLSKI

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA
Moc odtwarzania Twojej kolekcji, jak chcesz w dowolnym miejscu.

ODTWARZANIE BLUETOOTH
Połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać
muzykę za swojego urządzenia.

TRYB AWAY

Chcesz zabrać głośnik na plażę, do parku czy na
podwórko? Tryb pozwala stworzyć własną sieć dla
jednego lub większej ilości głośników z serii
WAND.

1.

Przytrzymaj przycisk
niebiesko.

2.

Głośnik WAND powinien być teraz widoczny w
ustawieniach bluetooth.

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć sieć
WAND bez względu na to, gdzie jesteś:

3.

Sparuj z głośnikiem postępując zgodnie z wytycznymi
parowania bluetooth.

1.

aż zacznie pulsować na

TRYBY EQ

Słuchaj tak jak chcesz.! RIVA zaprojektowała cztery
wyjątkowe tryby odsłuchu, które uzupełniają Twoje
preferencje. Aby wybrać tryb EQ:
1.

Znajdź swojego rozmówcę.

2.

Wybierz trzy kropki po prawej stronie ekranu.

3.

Wybierz “Audio Output.”

4.

Wybierz swój tryb słuchania.

2.

TRYB ZASILANIA

Maksymalizuj moc wyjściową. Idealne dla dużej
przestrzeni jak i na zewnętrz.

Przejdź do ustawień Wi-Fi na telefonie lub tablecie,
aby wybrać główny głośnik.
• UWAGA: Nazwa głośnika będzie zaczynać się od
“RIVASPEAKER” a następnie sześciocyfrowy kod.

3.

Połącz się z głośnikiem klikając na odpowiedni
głośnik i wpisz hasło: 12345678.
• Będziesz mieć możliwość zmiany hasła

4.

.

Aby dodać dodatkowe głośniki w trybie gości::
• Ustaw dodatkowe głośniki w trybie poza domem.
• Na głównym głośniku naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy oraz
– jednocześnie przez trzy sekundy, aż zacznie migać.

TRYB STUDIO (USTAWIENIA
FABRYCZNE)
Jedno źródło, opatentowany dźwiek Trillum dla
audiofilskiego doświadczenia z zerową kompresją I
brakiem zniekształceń aktustycznych.

Przełącz przycisk flip z HOME na AWAY.
• Podświetlany przycisk zmieni kolor na pomarańczowy.

• W przypadku głośników pomocnicznych naciśnij przyciski
odtwarzania / pauzy oraz + przez trzy sekundy aż światło mignie
jeden raz.

5.

Główny głośnik zacznie wyświetlać kolor źółty i zmieni
kolor źródła światła wejściowego. Drugie głośniki
pokażą kolor biały.

LEWY TRYB

Włącz HOME, aby połączyć głośnik RIVA z
domową siecią Wi-FI (domyślne)

PRAWY TRYB

Włącz AWAY, aby połączyć głośniki RIVA
razem bez domowej sieci Wi-Fi.

Umożliwia odtworzenie wybranego głośnika jako
lewego.
Umożliwia odtworzenie wybranego głośnika jako
prawego.

* To nie tworzy dostępu do internetu.
** Dostępne na wybranych głośnikach i urządzeniach WAND.

FAQ
rivaaudio.com/support

WIĘCEJ O AIRPLAY®
https://support.apple.com/en-us/HT204289

ZAREJESTRUJ GŁOŚNIK
rivaaudio.com/registration

INSTRUKCJE ONLINE – WIELE
JĘZYKÓW
rivaaudio.com/support

OBSŁUGA KLIENTA
support@rivaaudio.com 1844-GET-RIVA
POLITYKA PRYWATNOŚCI
rivaaudio.com/privacy-policy

POLSKI

WSPARCIE RIVA

APLIKACJA RIVA WAND
Pobierz aplikację RIVA WAND z Google
Play™ lub App Store™.
RIVA!

GWARANCJA
rivaaudio.com/warranty
WIĘCEJ O CHROMECAST
https://www.google.com/chromecast/built-in/ audio/

/RIVAAudioUSA
@RIVAaudio
pinterest.com/RIVANation
RIVANation

Designed by RIVA Audio in California, USA.
17835 Newhope St., Studio A, Fountain Valley, CA 92708
Model: RIVA ARENA (RWA01) and RIVA FESTIVAL (RWF01)
Manufactured under license from Audio Design Experts, Inc.
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POLSKI

SŁUCHAJ BEZPIECZNIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Twój głośnik RIVA WAND został zaprojektowany i wyprodukowany do pracy w ramach zdefiniowanego
projektu ograniczenia, a niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem lub pożar. Aby
zapobiec uszkodzeniu, należy przestrzegać następujących zasad dotyczących instalacji, użytkowania i
konserwacji. Przed uruchomieniem głośnika należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami
bezpieczeństwa. Przechowaj te instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w
przyszłości i weź pod uwagę wszystkie ostrzeżenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI…

UWAGA

• Używać głośnika w pobliżu wody czy innych płynów

•

Zainstaluj zgodnie z instrukcją producenta.

• Zanurzać głośnika w jakikolwiek płynie.

•

• Ustawiać w pobliżu źródła ciepła, takich jak grzejniki, piece czy
inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

Używaj tylko zasilacza dostarczanego przez producenta oraz
akcesoriów.

•

• Rzucać, kopać, przygniatać, rozkręcać, wkładać głośnika do
zmywarki.

Chroń przewód zasilający przed deptaniem,
szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach.

•

Słuchanie muzyki z dużą głośnością przez dłuższy czas może
uszkodzić słuch. Maksymalne poziomy głośności dostępne dla
głośników RIVA mogą przekraczać bezpieczne poziomy dla
długiego słuchania. RIVA nie ponosi odpowiedzialności za ubytek
słuchu, uszkodzenie ciała lub uszkodzenie mienia w wyniku
niewłaściwego użytkowania.

•

Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych
przez producenta.

• Pozostawiać na słońcu przez dłuższy czas.

•

Niebezpieczeństwo wybuchu podczas nieprawidłowej wymiany baterii.

• Zostawiać w niskich temperaturach.

•

Baterie nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak
światło słoneczne, ogień lub podobne.

• Odłącz głośnik od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest
używany przez dłuższy czas.

•

Urządzenie przejdzie w tryb gotowości sieci po 15 minutach bez
połączenia. Pobór mocy w stanie gotowości jest mniejszy niż 2W.

•

Aparaty cyfrowe klasy B są zgodne z kanadyjską normą ICES3 (B)/NMB-3(B).

•

Instrukcja użytkownika urządzeń sieci lokalnej
instrukcje dotyczące ograniczeń wymienionych:

• Umieszczać głośnika na wysokich powierzchniach,
gdzie może się przesunąć lub spaść z krawędzi.
• Blokować otworów wentylacji.
• Malować czy przeklajać naklejek.
• Umieszczać na głośniku rzeczy z ostrymi krawędziami.

• Używaj tylko dołączonych przewodów przez producenta do zestawu.
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ściskaniem

zawiera

(i) Urządzenie do pracy w paśmie 5150 – 5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w pomieszczeniach, w celu ograniczenia potencjalnej szkodliwej
interferencji w satelitarnym systemie łączności;
(ii) Maksymalne wzmocnienie anteny dozwolonego dla urządzeń w paśmie 57255825 MHz musi być zgodne z e.i.r.p wartości określone odpowiednio dla operacji..
(iii) Kąt nachylenia najgorszego przypadku jest zgodny z e.i.r.p wymagania
dotyczące maski elewacyjnej określone w pkt 6.2.2. (3)
(IV) RW10001 RIVA ARENA, bezprzewodowy wbudowany Chromecast, Wifi,
Bluetooth I 3 kanałowy system głośnikowy DLNA 45W.

OSTRZEŻENIE

WSPARCIE

POLSKI

SŁUCHAJ BEZPIECZNIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj Nie należy czyścić głośnika, gdy jest on podłączony, ponieważ
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci..
może to spowodować porażenie prądem.
Aparatura nie powinna być narażona na kapanie lub Używaj tylko stojaka, statywu lub wspornika przez
rozpryskiwanie. Na urządzeniu nie powinny znajdować się producenta lub sprzedawanego wraz z
przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony.
urządzeniem. Podczas korzystania ze stojaków /
statywów należy zachować ostrożność podczas
przenoszenia
Symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności Oczyść głośnik miękką, suchą szmatką, najlepiej z mikrofibry.
nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie Nie używaj wełny stalowej, szczotek do grilla ani innych
produktu, które może być wystarczająco duże, aby ściernych środków czyszczących.
stanowić ryzyko pożaru I porażenia prądem.
Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu
Symbol ten ma na celu ostrzeżenie użytkownika o personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy
obecności waznych instrukcji dotyczacych obsługi I urządzenie zostało uszkodzenie w jakikolwiek sposób, na
konserwacji urzadzenia..
przykład: przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, ciecz
lub inne obce przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie
wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normlanie
lub został upuszczony.

Firma RIVA zapewnia, że podczas tworzenia głośników RIVA WAND nie używano ani nie
wykorzystywano żadnych osobistości z branży rozrywkowej lub sportowej w testach
laboratoryjnych.
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POLSKI

OGRANICZONA GWARANCJA
Twój głośnik RIVA WAND jest objęty gwarancją na wady materiałowe I
produkcyjne przez okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu
detalicznego od autoryzowanego przedawcy RIVA.
Niniejsza ograniczona
wynikających z:

gwarancja

nie

obejmuje

uszkodzeń

Ten podręcznik użytkowania głośnika RIVA WAND zawiera
informacje, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje lub pytania,
odwiedź stronę rivaaudio.com/support lub napisz e-mail
support@rivaaudio.com.
©2017 Audio Design Experts, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

• Utraty lub kradzieży

• Wycinania przewodów

• Wypadku

• Zadrapań

• Siły wyższej

• Zalania

• Nadużycie / zaniedbanie

• Próby zniszczenia,
otwarcia

• Niewłaściwie
postepowanie lub
przechowywanie

OŚWIADCZENIA PRAWNE

RIVA, WAND Seria firmy RIVA, ADX i Trillum są znakami
towarowymi firmy Audio Design Experts Inc.
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a
wszelkie wykorzystywanie tych znaków przez Audio
Design Experts Inc, odbywa się na podstawie licencji.
iOS jest znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach zjednoczonych
i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

• Rozszerzona ekspozycja na
temperatury niższe niż 0°C
lub wyższe niż 55°C

AppStore to znak usługowy Apple Inc.

(ekstremalnie wysokie temperatury)

Niniejsza ograniczona gwarancja będzie
nieważna, jeśli:
• Zostaną usunięte numery
seryjne lub UPC z twojego
urządzenia

• Kupiony został od
nieautoryzowanego
sprzedawcy
• Minęły dwa lata od
zakupu (okres
gwarancji)

Jeśli wada produkcyjna istnieje, my według naszego wyboru,
wykonamy jedną z następujących czynności:
• Naprawa produktu
bezpłatnie, używając
nowych lub odnowionych
części

• Zwrócimy pieniądze zapłacone
za produkt

• Wymienimy produkt na nowy
lub odnowiony

REJESTRACJA GWARANCJI
Zachęcamy do zarejestrowania produktu RIVA, aby uprościć proces
obsługi gwarancyjnej I uzyskać wszystkie korzyści VIP RIVA Nation..
Zarejestruj się online na stronie rivaaudio.com/registration/.

AirPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
iPhone, iPad, iPod and Mac są zastrzeżonymi znakami
Towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
SPOTIFY jest zarejestrowanym znakiem handlowym Spotify
AB.
©2017 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone, Android,
Google Play, Google Cast I inne znaki są znakami
towarowymi Google Inc.
Wszystkie inne wymienione nazwy firm I produktów
mogą być znakami towarowymi lub znakami usług
należącymi do ich właścicieli..
Wzmianki o produktach stron trzecich maja wyłącznie
charakter informacyjny I nie stanowią rekomendacji ani
poparcia. Audio Design Experts, Inc. Nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za wydajność lub użytkowanie tych
produktów..

getopt
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/
Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of
California. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redystrybucja I używanie w formie źródłowej I binarnej, z
modyfikacjami lub bez są dozwolone o ile spełnione są następujące
warunki:
1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o
prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe zastrzeżenie.
2. Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą
informację o prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe
zastrzeżenie w dokumentacji I / lub innych materiałach
dostarczonych wraz z dystrybucją.
3. Nazwa uniwersytetu ani nazwiska współpracowników nie
mogą być używane do popierania lub promowania
produktów uzyskanych z tego oprogramowania bez
uprzedniej pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZNE PRZEZ
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I
WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE
GWARANCJE A W SZCZEGÓLNOŚĆI DOMNIEMANE GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONEGO
CELU. W ŻADNYM PRZPADKU REGULAMIN LUB WSPÓŁPRACOWNICY
NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE,
PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY ( W TYM MIĘDZY INNYMI
ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ
WYKORZYSTANIA DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZERWANIE
PRZEDSIĘBIORSTW) JEDNAK POWODOWANE I NA JAKIEJKOLWIEK
TEORII
ODPOWIEDZIALNOŚCI,
W
CELU
UMOWY,
IDPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB CZYNNEJ (WYŁĄCZAJĄC
ZANIEDBANIE LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK
OPROGRAMOWANIA.

libvorbis
https://xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redystrybucja I wykorzystywanie w formie źródłowej I binarnej, z
modyfikacjami lub bez, są dozwolone o ile spełnione są następujące
warunki:
– Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o
prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe zastrzeżenie.
– Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą
informację o prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe
zastrzeżenie w dokumentacji I / lub innych materiałach
dostarczonych wraz z dystrybucją.
– Nazwa uniwersytetu ani nazwiska współpracowników nie
mogą być używane do popierania lub promowania
produktów uzyskanych z tego oprogramowania bez
uprzedniej pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZNE PRZEZ
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I
WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE
GWARANCJE A W SZCZEGÓLNOŚĆI DOMNIEMANE GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONEGO
CELU. W ŻADNYM PRZPADKU REGULAMIN LUB WSPÓŁPRACOWNICY
NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE,
PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY ( W TYM MIĘDZY INNYMI
ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ
WYKORZYSTANIA DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZERWANIE
PRZEDSIĘBIORSTW) JEDNAK POWODOWANE I NA JAKIEJKOLWIEK
TEORII
ODPOWIEDZIALNOŚCI,
W
CELU
UMOWY,
IDPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB CZYNNEJ (WYŁĄCZAJĄC
ZANIEDBANIE LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK
OPROGRAMOWANIA.

mongoose
https://github.com/cesanta/mongoose/
Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka
Zezwolenie jest udzielane bezpłatnie wszystkim osobom
uzyskującym kopię tego oprogramowania I związanych z nimi
plików dokumentacji (”oprogramowanie”). w celu radzenia sobie
z oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym prawa do używania,
kopiowania,
modyfikowania,
scalania,
publikowania,
rozpowszechniania, udzielania pod licencji i / lub sprzedawania
kopii oprogramowania
pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
Powyższa informacja o prawach autorskich I niniejsze pozwolenie
zostaną uwzględnione we wszystkich kopiach lub znaczących
częściach oprogramowania.
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE W JAKIM SIĘ
ZNAJDUJE (“AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH
ANI DOMNIEMANYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW. W ŻADNYM PRZYPADKU AUTOR
LUB WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE
ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, CZYNNOŚCI
LUB INNYCH, WYNIKAJĄCE WZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM.

NINIEJSZE
OPROGRAMOWANIE
JEST
DOSTARCZNE
PRZEZ
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I WYŁĄCZA SIĘ
WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE A W
SZCZEGÓLNOŚĆI
DOMNIEMANE
GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONEGO CELU. W ŻADNYM
PRZPADKU REGULAMIN LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY ( W
TYM MIĘDZY INNYMI ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB
USŁUG, UTRATĘ WYKORZYSTANIA DANYCH LUB ZYSKÓW LUB
PRZERWANIE PRZEDSIĘBIORSTW) JEDNAK POWODOWANE I NA
JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W CELU UMOWY,
IDPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB CZYNNEJ (WYŁĄCZAJĄC
ZANIEDBANIE LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK
OPROGRAMOWANIA.

Bonjour
Apache License
Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/
WARUNKI UŻYTKOWANIA, REPDORUKCJA I DYSTRYBUCJA
1. Definicje.
“License” oznacza warunki korzystania, reprodukcji I dystrybucji
określone w sekcjach od 1 do 9 niniejszego dokumentu.

PuTTY

“Licensor” oznacza właściciela praw autorskich lub podmiot uprawiony
przez właściciela praw autorskich, który udziela licencji.

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ PuTTY

“Legal Entity” oznacza związek działającego podmiotu I wszystkich
innych podmiotów, które kontrolują, są kontrolowane przez wspólną
jednostkę lub znajdują się pod wspólną kontrolą. Do celów niniejszej
definicji „kontrola” oznacza (i) moc bezpośrednią lub pośrednią, w
celu spowodowania kierowania takim podmiotem. .

is copyright 1997-2014 Simon Tatham.
Prawa autorskie: Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian
Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas
Barry, Justin Bradford, Ben Harris, Malcolm Smith, Ahmad
Khalifa, Markus Kuhn, ColinWatson, and CORE SDI S.A.
Zezwolenie jest udzielane bezpłatnie wszystkim osobm
uzyskującym kopię tego oprogramowania I związnych z nimi
plików dokumentacji (“Oprogramowanie”). w celu radzenia
sobie z oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym prawa do
używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania,
rozpowszechniania, udzielania pod licencji i / lub sprzedawania
kopii oprogramowania
pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
Powyższa informacja o prawach autorskich I niniejsze pozwolenie
zostaną uwzględnione we wszystkich kopiach lub znaczących
częściach oprogramowania.
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE W JAKIM SIĘ
ZNAJDUJE (“AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH
ANI DOMNIEMANYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW. W ŻADNYM PRZYPADKU AUTOR
LUB WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE
ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W DZIAŁANIU UMOWY, CZYNNOŚCI
LUB INNYCH, WYNIKAJĄCE WZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM.

Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redystrybucja I wykorzystywanie w formie źródłowej I binarnej, z
modyfikacjami lub bez, są dozwolone o ile spełnione są następujące
warunki:
– Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o
prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe zastrzeżenie.
– Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą
informację o prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe
zastrzeżenie w dokumentacji I / lub innych materiałach
dostarczonych wraz z dystrybucją.
– Nazwa uniwersytetu ani nazwiska współpracowników nie
mogą być używane do popierania lub promowania
produktów uzyskanych z tego oprogramowania bez
uprzedniej pisemnej zgody.

“You” (or “Your”) oznacza osobę fizyczną lub osobe prawną
korzystającą z uprawnień przyznanych na mocy niniejszej licencji.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation source,
and configuration files.
“Object” oznacza preferowaną formę dokonywania modyfikacji, ale
nie wyłączanie kodu źródłowego oprogramowania, źródła
dokumentacji oraz plików konfiguracyjnych.
“Work” oznacza dzieło autorstwa, w formie źródła lub obietku,
udostępnione na podstawie licencji zgodnie z informacją o prawach
autorskich zawratą w pracy lub dolączoną do niej.
“Derivative Works” oznaczają dowolne prace, zarówno w postaci
źródłowej, jak I obiektowej, które opierają się na dziełach I dla których
korekty redakcyjne, adnotacje, opracowania lub inne modyfikacje
stanowią dzieło autora. Do celów niniejszej licencji, dzieła pochodne nie
obejmują utworów, które pozostają oddzielone.

POLSKI

Embedded
SDK
Licencja firm trzecich

POLSKI

Embedded
SDK
Licencja firm trzecich
“Contributor” oznacza licencjodawcę oraz każdą osobę fizyczne lub
prawną w imieniu które licencjodawca otrzymał wkład, a następnie
został włączony do pracy.
2. Przyznanie licencji na prawa autorskie. Zgodnie z
warunkami niniejszej licencji każdy współtwórca niniejszym
udziela użytkownikowi wieczystej, globalnej, niewyłącznej,
bezpłatnej, nieodpłatnej, nieodwołalnej licencji na prawa
autorskie
do
powielania,
przygotowywania
prac
pochodnych, publicznego prezentowania, publicznego
wykonywania, pod licencji i rozpowszechniania.
3. Przyznanie licencji patentowej. Zgodnie z warunkami niniejszej
licencji, każdy współtwórca udziela użytkownikowi wieczystego,
światowego, niewyłącznego, bezpłatnego, wolnego od opłat,
nieodwołalnego licencji patentowej na wykonanie, dokonanie,
używanie,
oferowanie,
sprzedawanie,
importowanie
przekazywania. Jeżeli taka licencja ma zastosowani tylko do
tych
oświadczeń
patentowych
podlegających
licencjonowaniu przez takiego współtwórcę, które są
koniecznie naruszone przez ich wkład.
4. Redystrybucja. Mogą Państwo reprodukować I rozpowszechniać
kopię dzieł pochodnych na dowolnym nośniku, z modyfikacjami ub bez
oraz w postaci źródła lub obrazu pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
(a) Musisz przekazać każdemu innemu odbiorcy pochodzą kopię tej licencji; i
(b) Musisz spowodować, aby wszelkie zmodyfikowane pliki zawierały, ważne
powiadomienia stwierdzające, że zmieniłeś plik; i
(c) Musisz zachować, w formie źródłowej wszystkich dzień pochodnych, które
rozpowszechniasz. Wszystkie informacje o prawach autorskich, patentach,
znakach handlowych i informacje o uznaniu źródła z wyłączeniem tych
ogłoszeń, które nie dotyczą żadnej części..
(d) Jeżeli dzieło zawiera plik tekstowy “NOTICE” w ramach
jego dystrybucji, wówczas wszelkie dzieła pochodne, które
rozpowszechniasz, musza zawierać czytelną kopię
informacji o uznaniu zawartej w takim pliku NOTYFIKACJI,
z wyłączeniem tych ogłoszeń, które nie dotyczą żadnych
części dzieł pochodnych. Zawartość pliku NOTYFIKUJ ma
charakter wyłącznie informacyjny i nie modyfikuje licencji.
Możesz dodawać własne informacje o uznaniu w dziełach
pochodnych, które rozpowszechniasz, wraz z załącznikiem
do tekstu ZAWARTY w utwory lub dodając je jako dodatek
pod warunkiem, że takie dodatkowe uwagi o uznaniu nie
mogą być interpretowane jako modyfikacja licencji
Użytkownik może dodawać własne modyfikacje dotyczące praw
autorskich do swoich modyfikacji I może zapewniać dodatkowe lub
odmienne warunki licencji na użytkowanie, powielanie lub sytrybucję
swoich modyfikacji. .
5. O ile nie zostanie wyraźnie stwierdzone inaczej, wszelkie
wkłady celowo przesłane do licencjodawcy w celu włączenia do
dzieła będą podlegały postanowieniom niniejszej licencji bez
żadnych dodatkowych warunków. Niezależnie od powyższego,
niniejsze postanowienia nie zastępują ani nie modyfikują
warunków jakiejkolwiek oddzielnej umowy licencyjnej zawartej
z licencjodawcą w odniesieniu do takich wkładów..

6. Znaki towarowe. Niniejsza licencja nie zezwala na używanie
nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych ani
nazw produktów licencjodawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to
uzasadnione I zwyczajowe zastosowanie przy opisywaniu
pochodzenia dzieła..
7. Wyłączenie gwarancji. O ile nie jest to wymagane przez
obowiązujące prawo lub nie zostało udzielone na piśmie.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie
stosowności używania lub redystrybucji pracy i ponoszenie
ryzyka związanego z wykonywaniem przez użytkownika
uprawnień wynikających z niniejszej licencji..

md32_Common.h
Copyright (c) 1999-2002 The OpenSSL Project. Wszelkie
Prawa zastrzeżone.
Redystrybucja I wykorzystywanie w formie źródłowej I binarnej, z
modyfikacjami lub bez, są dozwolone o ile spełnione są następujące
warunki:
Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o
prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe zastrzeżenie.
Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację
o prawach autorskich, niniejsza listę warunków I poniższe
zastrzeżenie w dokumentacji I / lub innych materiałach
dostarczonych wraz z dystrybucją.
Wszystkie materiały reklamowe wymieniające funkcje lub
użycie tego oprogramowania muszą zawierać następujące
potwierdzenie : Ten produkt zawiera oprogramowanie
opracowane przez OpenSSL Project do użytku OpenSSL Toolkit.
(http://www.OpenSSL.org/)”
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ OPROGRAMOWANIE OPENSSL W STANIEM
TAKIM, W JKAKIM SIĘ ZNAJDUJE I JAKIECHKOLWIEK
WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI

Dla dźwięku stereophonic
Opatentowana przez RIVA technologia audio Trillum dostarcza stereofoniczny
dźwięk z jednego głośnika, aby wypełnić dowolne pomieszczenie muzyką
wypełnioną bogatym i mocnym basem.
Aby uzyskać jak najwięcej z głośnika RIVA WAND, umieść głośnik w odległości około 8-15
cm od ściany lub rogu, aby wykorzystać naturalną akustykę pomieszczenia.
A. Najlepszy – w dowolnym rogu
B. Naprawdę dobry – solidna, odbijająca światło powierzchnia za głośnikiem WAND
C. Dobra – otwarta przestrzeń lub na zewnątrz

C

* RIVA ARENA pokazana z dodatkową baterią.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcjonalnej baterii RIVA ARENA
i innych akcesoriów, odwiedź rivaaudio.pl.

NOWA FILOZOFIA DŹWIĘKU™
WAND SERIA BY RIVA AUDIO
RIVAAUDIO.PL

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent: Audio Design Experts, Inc, oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i
inne stosowne przepisy dyrektywy 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 USA.
Producent: Audio Design Experts, Inc
17835 Newhope Street, Unit A, Fountain Valley,
CA, 92708, United States
Website: http://www.rivaaudio.com
IMPORTER: MIP sp. z o. o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.
www.mip.bz
Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.rivaaudio.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i opracowanie na język polski MIP.
v1.0#J1M

