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Zasady bezpieczeństwa 

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie 

instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w 

przyszłości. 

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym 

dla dzieci. 

2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.  

3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec 

pogryzieniu i połknięciu. 

4. Temperatura robocza i przechowywania produktu wynosi od 0 do 40 

stopni Celsjusza. Otoczenie, w którym panuje niższa lub wyższa 

temperatura, może mieć wpływ na działanie urządzenia. 

5. Nigdy nie otwierać produktu. Nie dotykać podzespołów 

wewnętrznych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. 

Naprawy lub serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel. 

6. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur, wody, 

kurzu (zapylone środowisko), wilgoci i promieni słonecznych.  

7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Słuchanie głośnych 

dźwięków może spowodować uszkodzenie słuchu lub jego utratę. 

8. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m. 

Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności 



przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń 

elektromagnetycznych. 

 

9. Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na 

działanie elektronicznych urządzeń medycznych.  

10. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia 

z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub 

porażenia prądem. Jeżeli woda lub inne ciała obce dostaną się do 

wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. 

11. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Produkt wykorzystuje je do 

odprowadzania ciepła.  

 

 

WBUDOWANA FUNKCJA BT 
• Nacisnąć przycisk MODE, aby podczas uruchamiania 

urządzenia jako źródło sygnału wejściowego wybrać kanał BT. 

• Upewnić się, że urządzenie BT (np.: telefon komórkowy), które 

ma zostać połączone jest włączone. Włączyć usługę Bluetooth 

w zewnętrznym urządzeniu BT, aby uruchomić wyszukiwanie 

głośnika. Następnie wybrać głośnik BPS-451, aby się połączyć. 

Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, odtworzony 

zostanie dźwięk. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, 

ponownie uruchomić głośnik lub urządzenie i spróbować 

jeszcze raz. 

• Po połączeniu głośnika i urządzenia BT można odtwarzać 



muzykę z urządzenia zewnętrznego. Aby zapewnić ciągłą 

stabilność sygnału muzycznego, należy starać się, aby 

urządzenie BT i telefon komórkowy nie były od siebie 

odgrodzone przeszkodami. 

• Odległość pomiędzy urządzeniami BT a głośnikiem może 

wynosić do 10 metrów, jeśli nie ma między nimi przeszkód. 

 

 

WBUDOWANA FUNKCJA TWS 
• Włączyć pierwszy głośnik TSP-452 i połączyć go z urządzeniem 

Bluetooth. 

• Włączyć drugi głośnik TSP-452 i wybrać w nim tryb Bluetooth 

(nie parować z żadnymi urządzeniami). 

• Równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski 

PAUZA/ODTWARZANIE TWS obu głośników. Na wyświetlaczu 

pojawi się wskazanie „TWS-ON”. 

• Odtworzyć materiał dźwiękowy na urządzeniu Bluetooth. 

Dźwięk będzie odtwarzany przez oba głośniki. 

 

 
 

FUNKCJE PANELA PRZEDNIEGO 



 

 
1. ŁADOWANIE DC 9V1A Podłączyć zasilacz 9 V/1 A do źródła zasilania, 

aby naładować akumulator. Głośnika można używać podczas ładowania. 

2. PODŁĄCZANIE USB Podłączyć pamięć USB, aby odtwarzać MP3.  

3. PORT MicroSD Podłączyć kartę microSD, aby odtwarzać MP3. 

4. WEJŚCIE AUX Podłączyć zewnętrzne urządzenie odtwarzające za 

pomocą przewodu AUX. 

5. WEJŚCIE MIC Podłączyć dołączony mikrofon. 

6. POPRZEDNI Poprzedni utwór. 

7. PAUZA/ODTWARZANIE TWS Nacisnąć, aby wstrzymać sygnał z 

napędu USB, karty TF lub przesyłany przez Bluetooth. Przytrzymać 

przycisk, aby włączyć tryb TWS (True Wireless Stereo). 

8. NASTĘPNY Następny utwór. 



9. PRZEŁĄCZNIK LED Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie 

efektowe, przytrzymać, aby zmienić efekt świetlny. 

10. VOLUME Regulacja głośności głośnika. 

11. WŁĄCZNIK POWER Nacisnąć, aby włączyć głośnik, przytrzymać, aby 

wyłączyć głośnik. 

12. MODE/MIC PRI Przytrzymać, aby usunąć nagranie USB. 

13. REC Nacisnąć ten przycisk, aby nagrać sygnał z pamięci USB, karty 

TF lub przesłany przez Bluetooth. 

14. MENU Nacisnąć przycisk, aby ustawić poziom basów/wysokich 

tonów/pogłosu. 

 

 

Ostrzeżenie! 
⚫ Urządzenie wyposażone w baterię litową! 

⚫ Nie otwieraj produktu! 

⚫ Nie narażaj na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i 

bezpośredniego nasłonecznienia! 

⚫ Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki 

dostarczonej z produktem. 

 

 

1. NIE umieszczać przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą one je 

porysować. 

 



2. NIE umieszczać urządzenia w zabrudzonych lub zakurzonych 

miejscach. 

 

3. NIE wkładać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów. 

 

4. NIE narażać urządzenia na wpływ silnego pola magnetycznego 

lub elektrycznego. 

 

5. NIE korzystać z urządzenia w deszczu. 

 

6. Należy zwrócić się do władz lokalnych lub sprzedawcy 

detalicznego, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej 

utylizacji produktów elektronicznych. 

 

7. NIE rozmontowywać urządzenia. Naprawy może wykonać tylko 

certyfikowany technik serwisowy. 

 
 



 

Ostrzeżenie: Baterie litowe w środku 

8. Urządzenie posiada otwory do rozpraszania ciepła. NIE 

blokować wentylacji urządzenia, gdyż może się ono rozgrzać i 

w wyniku tego nie działać prawidłowo. 

Nieprawidłowa obsługa może być przyczyną obrażeń ciała lub 

wypadków śmiertelnych. Nieprawidłowa obsługa może być 

przyczyną uszkodzenia mienia. 

 

  



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez 

uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym 

podręczniku.  
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Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają 

materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla 

zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego 

w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone 

przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. 

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem 

z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno. 



Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą 

poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i w sposób bezpieczny dla środowiska. 

 

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej 

zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie 

zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. 

Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw 

domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie 

odpowiedzialnym za usuwanie odpadów. 

 

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia TSP-452 jest 

zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności 

UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.denver.eu. Kliknąć IKONĘ wyszukiwania na górze strony. 

Wprowadzić numer modelu: TSP-452. Następnie należy wyświetlić 

stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna 

znajdować się w sekcji plików do pobrania.  

Bluetooth: 2400 MHz-2500 MHz 

Maks. moc wyjściowa: 2 × 20 W 
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