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Instrukcja obsługi 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że 
korzystanie z nowego urządzenia będzie przyjemne.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są 
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

 OSTRZEŻENIE: 
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na 
potencjalne ryzyka obrażeń.

 UWAGA: 
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub 
innych przedmiotów.

 WSKAZÓWKA: 
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie 
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą 
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie 
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. 

ramach działalności gospodarczej. 

-
niego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym 
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz 
ostrych krawędzi.  

uszkodzeń. Proszę nie uruchamiać uszkodzonego urzą-
dzenia.

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, 
styropian itp.).

 OSTRZEŻENIE! 
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo 
uduszenia!

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla 
tego systemu

 OSTRZEŻENIE: 
Unikaj zbyt wysokiego poziomu głośności, aby nie narażać 
słuchu na uszkodzenia.

 UWAGA: 

temperatur oraz wilgoci.

lub przeprowadzeniem zmiany podłączeń.

stykały się. Niebezpieczeństwo zwarcia.
-

malnej siły głosu. Może to doprowadzić do uszkodzeń.

lub po wymianie źródła dźwięku.

-
miotami. Membrany można w ten sposób uszkodzić.

Konfiguracja głośników

Odpowiednia będzie sucha, równa i nie śliska powierzch-
nia.

wazonów z kwiatami).

nie stwarzały zagrożenia potknięcia.

Podłączenie

Są to kolumny głośnikowe do wykorzystania we wnętrzach, 
przeznaczone do podłączenia do wzmacniacza stereofonicz-
nego.

Proszę połączyć głośniki ze wzmacniaczem według przedsta-
wionego schematu połączeń:

Prawy 
głośnik

Wyjście

Lewy 
głośnik

Wzmacniacz 
stereo



Język polski16

Ważne! Należy zwrócić uwagę na prawidłową bieguno-
wość! 
Złącza głośników w tym samym kolorze należy podłączyć do 
odpowiednich gniazd wzmacniacza (+ do + i – do –). W celu 
ułatwienia tego połączenia poszczególne przewody kabli gło-
śników zostały oznaczone różnymi kolorami lub symbolami.

1. Rozdziel przewody kabli po obu 
stronach na długość ok. 30 mm 
i zdejmij z każdego z nich ok.  
10 mm izolacji. Skręć odsłonięte 
przewody, aby uniknąć wysta-
wania kabla.

2. Odkręć zaciski śrubowe na tylnej ściance i zdejmij prze-
wody z zacisków. Przykręć z powrotem zaciski śrubowe.

 WSKAZÓWKA: 

bananowych” do nakrętek.

Czyszczenie

 UWAGA:  
Proszę nie wsadzać urządzenia do wody. 

bez środków czyszczących.
-

czem lub miękką szczotką. Zaczep kratki z powrotem na 
zaczepach. 

Dane techniczne

Model: ....................................................................................LB 4720
Moc impulsowa: ..................................................................... 350 W
Moc muzyczna: ....................................................................... 220 W
Moc sinusoidalna: .................................................................. 120 W
Impedancja: ...................................................................................4 Ω
Zakres przenoszonych częstotliwości: .....................60-20.000 Hz
Masa netto: .........................................................................ok. 6,4 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych 
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy 
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty 
zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną 
do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym 

urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wyko-
nania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli 
uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie 
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do 
sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu 
lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodze-
niem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, 
ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca 
zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych 
w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest 
użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

sprzętu i wywołanych nimi wad, 

takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia 
zasilania i innych zdarzeń losowych,

-
nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, 

akumulatorów, 

lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-
wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz 
wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych 
przez użytkownika lub osoby niepowołane, 

są one zgodne z podanymi przez producenta, 

wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia. 

Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie 
wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczy-
telna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca 
sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upły-
wie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe 
urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem 
gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są 
wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia 
wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą 
gwarancję. 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikają-
cych z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
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Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci” 

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt 
elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, prze-
widzianych do zdawania sprzętu elektryczne-
go, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, 
którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych na-
stępstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ 
na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do 
recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w 
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

Dystrybutor :
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa


