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Środki ostrożności 

1. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. 

2. Ustaw głośnik w stabilnym miejscu, aby nie spadł, powodują uszkodzenia głośnika.  

3. Nie używaj głośnika w pobliżu wody i nie zanurzaj go w żadnym płynie ani nie wlewa na niego 

cieczy. 

4. Nie blokuj otworów w obudowach głośników, nigdy nie wciskaj przedmiotów w otwory 

wentylacyjne głośnika lub gniazda ze względu na możliwe porażenie prądem elektrycznym. 

Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół głośników, aby zapewnić odpowiednią wentylację. 

5. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne 

urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.  

6. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta. 

7. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świecie. 

8. Nie pozwól, aby wewnętrzne porty głośnika były mokre. 

9. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na 

działanie deszczu lub wilgoci.  

Wstęp 

1. RIVA S jest częściowo naładowana po wyjściu z pudełka. Podłącz zasilacz, aby naładować do 

100%. Dioda LED ikony baterii będzie świecić światłem ciągłym, a komunikat głosowy 

poinformuje o pełnym naładowaniu baterii. 

2. Włączanie: Naciśnij, aby włączyć 

3. Wyłączanie:  Naciśnij, aby wyłączyć 

 

Kiedy jesteś w GO 

1. Z tyłu RIVA S przesuń przełącznik BATT ON/OFF w połączenie ON, aby włączyć akumulator. 

 

Uwaga: Zalecamy aby RIVA S grała przez 3 godziny przy 50% głośności, aby „przełamać” głośniki w 

celu uzyskania maksymalnej wydajności akustycznej.  

 

POŁĄCZENIE 

Urządzenie Bluetooth 

• Po pierwszym włączeniu RIVA S automatycznie przejdzie w tryb wykrywania / parowania, aby 

połączyć się z urządzeniem Bluetooth. 

• Urządzenie pojawi się na Twoim urządzeniu z bluetooth jako RIVA S wraz z unikalnym adresem 

MAC. Po sparowaniu możesz rozpocząć odtwarzanie. 

• Aby sparować nowe urządzenie, przytrzymaj, aby odkryć urządzenie. Ikona Bluetooth będzie 

pulsować na niebiesko podczas parowania i pozostanie stała po sparowaniu.  

Inne urządzenia 

• Używając dołączonych kabli RCA 3,5mm lub czerwonego / białego, podłącz wyjście w 

urządzeniu bez Bluetooth do wejścia aux RIVA S.  

• Bluetooth ma priorytet, więc proszę wstrzymać źródło Bluetooth. RIVA S automatycznie 

przełączy się na wejścia AUX i zmieni kolor na zielony.  

  



APLIKACJA MOBILNA RIVA 

Pobierz bezpłatną aplikację RIVA AUDIO z App Store lub Google Play. 

• Kontroluj wszystkie funkcje RIVA S bezpośrednio z telefonu lub 

tabletu na iOS 

o Kontroluj głośność w górę, w dół i wycisz. 

o Steruj trybem Trillium Surround. 

o Monitoruj żywotność baterii. 

o Zmień kolor tła aplikacji. 

o Zarządzaj monitami dźwiękowymi – dostępne są głosy, dźwięki 

i ciche tryby. 

o Włącz / Wyłącz RIVA S. 

o Wybierz aplikację i język głośników. 

 

 

TRILLIUM SURROUND 

Trillium Surround poprawia wrażenia wizualne podczas odtwarzania filmów lub gier wideo za 

pośrednictwem RIVA S. 

• Dotknij przycisku „S”, aby aktywować. Ikona Surround pozostanie zapalona, gdy Surround jest 

aktywny. 

• Dotknij przycisku „S”, aby włączyć Surround. 

 

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY 

• Połączenie wychodzące 

Upewnij się, że urządzenie jest sparowane z RIVA S przez Bluetooth.  

Umieść połączenie za pomocą urządzenia i upewnij się, że RIVA S jest wybrane jako wyjście 

audio. 

• Połączenie przychodzące 

Po podłączeniu do RIVA S przez Bluetooth, połączenia przychodzące będą dzwonić przez RIVA S 

Zaakceptuj połączenie, dotykając „+” lub bezpośrednio na urządzeniu. Upewnij się, że RIVA S 

jest wybrane jako wyjście audio. 

• Odrzuć / zakończ połączenie 

Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, dotknij „S” lub bezpośrednio na urządzeniu 

RIVA S powróci do ustawień używanych przed rozmową 

• Dla najlepszej jakości 

Mów bezpośrednio do głośnika RIVA S 

Nie zasłaniaj ani nie zastawiaj otworów mikrofonu 

 

ŁADOWANIE: Naładuj swój telefon / tablet 

• Naładuj swój telefon / tablet, podłączając kabel USB urządzenia do portu Charge Out w RIVA S 

• Upewnij się, że przełącznik BATT ON/OFF jest na pozycji ON 

• RIVA S może ładować urządzenie, gdy ma ponad 30% mocy akumulatora. Dioda LED ikony 

baterii będzie zielona lub pomarańczowa. 

  



TrueWireless 

Podłącz dwa głośniki RIVA S bezprzewodowo, aby utworzyć lewy i prawy kanał stereo 

 

Aby aktywować TrueWireless: W głośniku głównym naciśnij i przytrzymaj przyciski „S” oraz „-‘’, aż 

usłyszysz TrueWireless.. W głośniku pomocniczym naciśnij i przytrzymaj przyciski „S” oraz „+”, aż 

usłyszysz TrueWireless. Po sparowaniu drugiego głośnika oba głośniki, że TrueWirelesss zostanie 

sparowany. Aby odłączyć TrueWireless, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „S” oraz „wycisz” 

na głośniku głównym.  

 

 
Sterowanie przez wielu użytkowników 

Połącz dwa urządzenia Bluetooth z jednym urządzeniem RIVA S, aby sterować przez wielu 

użytkowników.  

 

 

TRYB PHONO 

Dodaj do 9dB wzmocnienia na wyjściu głośnika, co odpowiada naturalnie słabszemu sygnałowi 

pochodzącemu z gramofonu z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym lub tradycyjnym 

gramofonem z zewnętrznym przedwzmacniaczem.. Ten tryb mija również automatyczną regulację 

wzmocnienia DSP dla wejścia pomocniczego, zapewniając czysty, nieskompresowany sygnał do 

wzmacniacza. Żaden inny głośnik Bluetooth nie ma możliwości grania w ten sposób. 

 

Aby korzystać z gramofonu z niskim wyjściem audio, podłącz kabel aux i przytrzymaj przez 3 sekundy 

przycisk „+” oraz „-‘’. Światło Bluetooth zmieni kolor na pomarańczowy.  

 



SKRÓTY KLAWISZOWE 

 
 

ROZMIESZCZENIE 

Trillium ™ to nasza zastrzeżona technologia audio, która zapewnia naprawdę wciągający dźwięk z 

bogatym i potężnym basem, aby wypełnić pokój muzyką. 

Zabierz RIVA S w dowolne miejsce, aby uzyskać wspaniały dźwięk! Aby jak najlepiej wykorzystać RIVA 

w pomieszczeniach, umieść głośnik w odległości około 8–15 cm od ściany lub rogu, aby skorzystać z 

naturalnej akustyki pomieszczenia. (patrz schemat) 

 

 

 

A: Najlepiej 

W każdym rogu 

B: Dobrze 

Solidna powierzchnia  

za RIVA 

C: Optymalnie 

Otwarta przestrzeń / na 

zewnątrz 

  



STEROWANIE 

 
 
WEJŚCIA 

 
 
UWAGA: Nie zakrywaj ani nie wkładaj niczego do otworów wejściowych, z wyjątkiem pokrywy I/O 
lub odpowiednich wtyczek. Spowoduje to unieważnienie gwarancji. 
 
Wejście pomocnicze 3,5mm 
Dołączono kabel 3,5 mm do podłączenia urządzeń audio innych niż Bluetooth®. 
UWAGA: Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego to 200mV do 2Vrms. 
 
Wejście danych USB 
To wejście jest używane do aktualizacji oprogramowania i przyszłych aktualizacji. Obsługuje również 
odtwarzanie dźwięku USB z komputera. 
 
Włącz/Wyłącz baterię 
Kontroluj funkcje zasilania baterii. Wyłącz, aby oszczędzać baterię, zwłaszcza gdy będziesz odłączony 
od RIVA S na dłuższy czas. Po wyłączeniu, wszystkie funkcje zostaną wyłączone. 
 
 



Wyjście ładowania 
Podłącz telefon lub tablet za pomocą kompatybilnego przewodu, aby ładować z akumulatora RIVA S. 
Przycisk włączania/wyłączania baterii musi być włączony. 
 
Wejście zasilacza 19V DC 
Użyj dostarczonego zewnętrznego zasilacza do ładowania RIVA S. Użycie jakiegokolwiek innego 
niezatwierdzonego zasilacza może spowodować uszkodzenie elektroniki i unieważnienie gwarancji. 
 
Wskaźnik poziomu akumulatora 
Zielony: 60 - 100% naładowania 
Pomarańczowy: 30 - 60% naładowania 
Czerwony: 0 - 30% naładowania 
Ikona baterii będzie pulsować podczas ładowania. 
 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Dlaczego w Riva S nie ma zasilania? 
• Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest podłączony, a przycisk włączania/wyłączania baterii jest 
włączony. 
• Upewnij się, że dioda LED baterii nie świeci się na czerwono i nie ma mniej niż 30% naładowania 
baterii. 

2. Podłączyłem telefon / tablet, aby ładować za pośrednictwem RIVA S, ale się nie ładuje. 
• Sprawdź, czy przycisk włącz/wyłącz baterii jest w pozycji włącz. 
• Upewnij się, że dioda LED baterii nie jest czerwona. RIVA S będzie ładować tylko wtedy, gdy 
pozostanie ponad 30% baterii. Czerwona dioda LED ikony baterii oznacza, że RIVA ma mniej niż 30% 
pozostałej energii baterii. 

3. Macham ręką nad RIVA S i nic się nie dzieje. 
• Sprawdź, czy przycisk baterii włącz/wyłącz jest w pozycji włącz. 
• Sprawdź, czy bateria jest naładowana, a jeśli nie, podłącz ją do ściany za pomocą dostarczonego 
zasilacza. 
• Czujniki zbliżeniowe działają w odległości od 25 do 50 mm od górnej pokrywy RIVA S. 

4. Jak odtwarzać z urządzenia innego niż Bluetooth®? 
• Podłącz urządzenie za pomocą pomocniczego wejścia 3,5 mm i wybierz wejście pomocnicze 3,5 

 mm, oznaczone zielonym światłem na 
5. RIVA S jest sparowany z moim telefonem / tabletem, ale nic nie słyszę. 

• Upewnij się, że nie pulsuje. Jeśli pulsuje, RIVA S jest w trybie parowania Bluetooth®. 
• Upewnij się, że muzyka jest odtwarzana na urządzeniu. 
• Upewnij się, że RIVA RIVA S jest wybrane jako urządzenie wyjściowe. 
• Sprawdź, czy jest niebieski. Jeśli świeci na niebiesko, RIVA S jest wyciszony. 
• Zwiększ poziom głośności. 
• Upewnij się, że wybrano wejście Bluetooth®. będzie niebieski. Kolor zielony wskazuje, że 
wybrano dodatkowe wejście 3,5 mm. 

6. Nie podobają mi się bieżące podpowiedzi głosowe, co mogę zrobić? 
• RIVA S ma dwa ustawienia podpowiedzi audio: głos i dźwięki. Aby przełączyć, przejdź do strony 
Ustawienia w aplikacji RIVA Audio, aby dokonać wyboru. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć komunikaty 
głosowe, zostaną one zastąpione monitami tonowymi. 
 
 



SPECYFIKACJA 

• Moc wejściowa zasilacza: 100-240 V, 50-60Hz 

• Moc wzmacniacza: 30 W 

• Mikrofon: Podwójny z technologią usuwania szumów i echa 

• Obsługiwane kodeki audio: SBC, AAC, aptX® 

• Dźwięk przestrzenny: ADX Trillium 

• Czujnik zbliżenia: tak 

• Zakres częstotliwości:  

• Wodoodporność IPX4: Ochrona przed wilgocią 

• Bateria: 2980 mAh / 318g 

• Czas pracy baterii: 13 godzin przy głośności 70Db 

• Zasilacz: 19V DC, 2.5A 

• Wymiary: 190mm x 67mm x 68mm 

• Waga: 0.7kg 
 
 
 
  



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, Suite A 
Fountain Valley, 92708, CA 
United States of America 
Phone: 844 – 438 - 7482 
E-mail: support@rivaaudio.com 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#I42 

  



 


