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Wybrać tryb pracy Connecta: multiroom lub hi-
res. Zwróćmy uwagę, że głośniki Xeo 4/6 nie 
obsługują trybu wysokiej rozdzielczości.

Głośniki wymagają ostatniej wersji oprogra-
mowania w celu obsługi transmisji 24 bit / 96 
kHz.
Przy zmianie trybu pracy Connecta należy 
wyłączyć głośniki poprzez odłączenie zasi-
lania w celu wejścia w nowy tryb pracy. 
Można tego dokonać także przez dłuższe 
naciśnięcie przycisku A, B lub C na pilocie.

Ustawić przełącznik z tyłu Connecta w pozycji A, B lub C.

Podłączyć źródła do złącz na tylnym panelu Connecta.

Podłączyć Connecta do prądu i odczekać 30 sekund.

Podłączyć głośniki do prądu.
Włączyć zasilanie w głośnikach.
Wybrać A, B lub C na pilocie, upewniając się, 
że ustawienie to zgadza się z Connectem 
(odpowiednio także A, B lub C).

Wybrać wejście 1-4 na pilocie.
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Not Connected
Connected
Pairing Mode

Bluetooth

High Resolution
1 Zone
24 Bit / 96 kHz

Multiroom
3 Zones
16 Bit / 48 kHz

WiFi

Not Connected
Connected
Slow Blinking: 
Acess Point Mode
Fast Blinking:
WPS Mode

Model: Dynaudio Connect, ID 4573141
Dynaudio A/S, Sverigesvej 15, DK-8660 Skanderborg

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Its operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Contains FCC ID:XCO-HSDWAM83 
IC:7756A-HSDWAM83
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Ważne: należy upewnić się co do aktualnej wersji oprogramowania na:  dynaudio.com/support

Najnowsza wersja instrukcji na stronie: dynaudio.com/support

Pilot

3

4

Bluetooth
Parowanie z nadajnikiem dokonujemy przez naciśnięcie przycisku Blue-
tooth na tylnym panelu i połączenie źródła Bluetooth do 1 minuty max.

Jeśli chcemy połączyć się z Connectem gdy korzysta z niego inny użytko-
wnik, można wymusić rozłączenie, naciskając przycisk (E) na tylnym pa-
nelu Connecta.

E

2 Wi-Fi
Znaleźć Dynaudio Con-
nect na liście urządzeń 
WiFi i połączyć się.

2 Wejść na stronę: 
http://192.168.1.1 i wy-
konać polecenia progra-
mu w celu połączenia
z siecią domową.

3Przytrzymać przycisk usta-
wienia WiFi          przez 3 
sekundy w celu przejścia 
w tryb wyszukiwania zew-
nętrznego urządzenia  
(dioda WiFi z przodu za-
czyna powoli migać).
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WiFi-setup

Dynaudio Connect | A

192.168.1.1

Network configuration

Connection Status:

Wireless LAN Settings

Dynaudio Connect | A

Mac Adress: CC:90:93:05:2A:6C

Airplay Device Name:

Service Set ID (SSID)

Dynaudio Connect | A

2,4GHzCisco00589(NONE)

Apply

Advanced Settings

Wskaźnik statusu:
Podłączony   Miga powoli: Tryb Access PointNiepodłączony

Miga szybko: tryb WPS Przy odtwarzaniu przez WiFi wybrać na pilocie wejście 4.

Wskaźnik statusu
Niepodłączony Podłączony Parowanie

Przy odtwarzaniu przez Bluetooth wybrać na pilocie wejście 4.

*

**

Korzystanie ze Spotify Connect
Spotify pozwala na słuchanie milionów utworów - artystów, których 
uwielbiamy, największych przebojów oraz naszych ostatnich odkryć.

Jeśli jesteś użytkownikiem Spotify, możesz sterować Connectem za pomocą aplikacji.

Krok  1 
Podłączyć Connecta do tej samej sieci co smartfon, tablet lub komputer 
z aplikacją Spotify.

Krok  2 
Otworzyć aplikację Spotify i odtworzyć dowolny utwór.

Krok  3 
Nacisnąć ikonę utworu w lewym dolnym rogu ekranu.

Krok  4
Nacisnąć ikonę Connect (uzupełnić obrazek).

Krok  5
Wybrać urządzenie z listy.

Więcej informacji n/t ustawień i użytkowania Spotify Connect można 
znaleźć na stronie: www.spotify.com/connect

Licencje:
Oprogramowanie Spotify jest własnością innej firmy. Informacje 
na ten temat można znaleźć na stronie: www.spotify.com/
connect/third‐party‐licenses. 
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Rozpakowanie
Po otwarciu pudełka upewnić się, że system jest kompletny, a następnie sprawdzić całość pod 
kątem uszkodzeń transportowych, których można oczekiwać w przypadku gdy opakowanie 
zostało poważnie uszkodzone. Nie wolno podłączać uszkodzonych urządzeń. Jeśli zawartość
opakowania jest niekompletna lub zniszczona, należy skontaktować się z dystrybutorem 
Dynaudio w Polsce. Dane kontaktowe można zlaneźć na stronie internetowej: 
www.dynaudio.pl

Materiały opakowania
Opakowanie zaprojektowano tak, by można było go użyć wielokrotnie, do momentu 
zniszczeń w transporcie. Należy je schować i używać przy ewentualnym przewożeniu
głośników.

Utylizacja
Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych (obowiązująca w krajach Unii Europejskiej z osob-
nym systemem odbioru odpadów)

Ten symbol na opakowaniu oznacza, że produkt nie może być trak-
towany jako zwykły odpad gospodarstwa domowego. Powinien on 
być przekazany do wyspecjalizowanego punktu odbioru zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Upewniając się, że ten 
produkt będzie zutylizowany w odpowiedni sposób, użytkownik za-
pobiegnie potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska oraz spowo-
dowaniu ryzyka dla zdrowia osób trzecich. Odzyskanie materiałów 
pomoże w ochronie zasobów naturalnych. W celu uzyskania dal-
szych informacji prosimy o kontakt z lokalną służbą utylizacji odpa-
dów lub sklepem, gdzie zakupiono produkt.

Zasady bezpieczeństwa 
Zasilacz do Dynaudio Connect

• Korzystać tylko z zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
• Upewnić się, że przewód zasilacza Dynaudio Connect nie jest uszkodzony. Jeśli jest,

należy wymienić go na nowy. 
• Parametry podczas normalnej pracy zasilacza Dynaudio Connect wynoszą:

5 V DC, 2 A.

• Urządzenie nie może być zasilane za pomocą złącza USB ze względu na duże wymagania
dotyczące mocy.

Zastrzeżenie
Urządzenie to jest zgodne z Cz. 15 Zasad FCC. Działa ono pod następującymi warunkami: 
(1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwego wpływu i (2) Musi być niewrażliwe na czy-
nniki zewnętrzne, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować jego niewłaściwe 
działanie.
Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement de 
l’appareil est sujetaux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences néfastes, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles 
qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Uwaga: Urządzenie to zostało sprawdzone pod kątem wypełnienia warunków dla urządzeń 
cyfrowych Klasy B, zgodnych z Cz. 15 Zasad FCC. Warunki te są określone w celu skutecz-
nej ochrony przed wpływami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje 
i może emitować częstotliwości radiowe. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane zgodnie z tymi 
instrukcjami, może mieć szkodliwy wpływ na komunikację radiową. Jednakże nie ma gwaran-
cji, że interferencje takie nie pojawią się w poszczególnych przypadkach. Jeśli urządzenie to 
wywiera szkodliwy wpływ na odbiór sygnału telewizyjnego, co można określić przez włącze-
nie i wyłączenie urządzenia, zachęca się nabywcę do zredukowania tych interferencji za po-
mocą poniższych metod:

• Zmiana umiejscowienia anteny odbiorczej.
• Skuteczniejsze oddzielenie urządzenia i odbiornika.
• Podłączenie urządzenia do innego gniazda zasilającego niż odbiornik. 

• Zasięgnięcie opinii dealera lub doświadczonego technika z branży RTV.

Proszę pamiętać, że zmiany lub modyfikacje dokonane przez podmiot nieautoryzowany 
przez producenta urządzenia mogą spowodować unieważnienie praw gwarancyjnych 
użytkownika.

NOTA IC

Urządzenie to jest zgodne ze standardami Industry Canada RSS. Działa ono pod następują-
cymi warunkami: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwego wpływu oraz (2) Musi być 
niewrażliwe na czynniki zewnętrzne, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować jego 
niewłaściwe działanie.

Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils 
radioexempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l‘appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.

Zastrzeżenie MPE

Urządzenie to powinno być umiejscowione i użytkowane w odległości minimum 20 cm od 
ciała ludzkiego.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et 
votre corps.

(i) Urządzenie działa w paśmie 5150 – 5250 MHz i przeznaczone jest tylko i wyłącznie do uży-
tku we wnętrzach, w celu zmniejszenia wpływu na systemy satelitarne korzystające z tego za-
kresu;

(ii) Maksymalna moc sygnału anteny, dozwolona dla urządzeń operujących w zakresie 5250 – 
5350 MHz i 5470 – 5725 MHz powinna spełniać wymagania e.i.r.p.; oraz 

(iii) Maksymalna moc sygnału anteny, dozwolona dla urządzeń operujących w zakresie 5725 – 
5825 MHz powinna spełniać wymagania e.i.r.p., określone dla konfiguracji typu punkt-punkt,
a także innych typów konfiguracji. 

(i) Tout appareil destiné à la bande 5150-5250 MHz devra être exclusivement utilisé en intérieur 
afin de réduire les risques de pertuarbations électromagné- tiques gênantes sur les 
systèmes de satellite mobile dans un même canal.

(ii) Les radars à forte puissance sont désignés comme les utilisateurs principaux (c’est-à-dire 
qu’ils sont prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et

(iii) 5650-5850 MHz. Ils peuvent provoquer des pertur- bations électromagné- tiques sur les 
appareils de type LELAN (réseau de communication local sans licence) ou les endommager.

Niniejszy nadajnik fal radiowych musi spełnić rozporządzenia Industry Canada pod kątem ty-
pu oraz maksymalnego (lub mniejszego) pozionu sygnału dla nadajnika, określanych w tych 
rozporządzeniach. W celu zmniejszenia wpływu fal radiowych na inne urządzenia, typ oraz 
poziom sygnału anteny powinny być dobrane tak, że ekwiwalentna moc promieniowania 
izotropowego (e.i.r.p.) nie będzie większa niż konieczna do nawiązania połączenia.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut 
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 
l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à 
l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la 
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à 
l'établissement d'une communication satisfaisante.

Wtyczka zasilacza zewnętrznego jest osobnym elementem i powinna być łatwo dostępna w

celu jego odłączenia.

Złącze USB z opisem "Service" na tylnym panelu, służy tylko i wyłącznie do aktualizacji 

oprogramowania.

Miłej zabawy z muzyką!




