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WAŻNE INFoRMAcjE DotYcZĄcE 
BEZPIEcZEŃstWA

Przed użyciem sprawdzić napięcie sieciowe
Soundbar JBL LINK BAR zaprojektowano do pracy pod 
prądem przemiennym o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz. 
Podłączenie do napięcia sieciowego innego niż to, do którego 
przeznaczony jest produkt, może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa oraz pożarowe i może uszkodzić 
urządzenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące 
wymaganego napięcia zasilania dla posiadanego modelu 
lub napięcia sieciowego w miejscu zamieszkania, przed 
podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego prosimy 
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym 
naszej firmy.

Nie używać przedłużaczy
Aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa, używać jedynie 
zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Nie zaleca się 
stosowania przedłużaczy z produktem. Jak w przypadku 
wszystkich urządzeń elektrycznych, nie należy prowadzić 
przewodów zasilających pod dywanami, ani umieszczać na 
nich ciężkich przedmiotów. Uszkodzone przewody należy 
natychmiast wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym 
na fabrycznie nowe.  

Obchodzić się ostrożnie z przewodem zasilającym prądem 
przemiennym
Odłączając przewód zasilający z gniazda prądu przemiennego, 
nigdy nie ciągnąć za przewód. Gdy użytkownik nie planuje 
korzystać z głośnika przez dłuższy okres, należy odłączyć 
wtyczkę z gniazda zasilania prądem przemiennym.

Nie otwierać obudowy
Wewnątrz produktu nie ma żadnych podzespołów, które 
może naprawiać użytkownik. Otwarcie obudowy może 
stworzyć zagrożenie porażenia, zaś wszelkie modyfikacje 
produktu unieważnią gwarancję. Gdy woda dostanie się do 
urządzenia, natychmiast odłączyć je od źródła zasilania prądem 
przemiennym i skonsultować się z autoryzowanym centrum 
serwisowym.
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1. WPRoWADZENIE  
dziękujemy za zakup urządzenia JBL LINK BAR. JBL LINK 
BAR jest aktywowanym głosem soundbarem z wbudowaną 
funkcją Google Assistant oraz Android tV. zachęcamy 
Państwa do zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi, w 
której opisano produkt i szczegółowe informacje przydatne w 
konfigurowaniu i obsłudze urządzenia. Przed rozpoczęciem 
korzystania z produktu prosimy przeczytać ze zrozumieniem 
wszystkie instrukcje bezpieczeństwa. 

Dla tego urządzenia mogą być dostępne ważne 
aktualizacje oprogramowania. Aby uzyskać najnowsze 
aktualizacje oprogramowania, należy połączyć urządzenie 
z Internetem zgodnie z instrukcją. 

cechy fizyczne i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. 
W razie pytań o ten produkt, jego instalację lub działanie należy 
skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta 
firmy JBL bądź odwiedzić witrynę www.jbl.com.  

2. ZAWARtoŚĆ oPAKoWANIA
Należy ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić, 
czy dołączone są wszystkie elementy. Jeśli którakolwiek część 
jest uszkodzona, nie należy jej używać, ale skontaktować się ze 
sprzedawcą lub działem obsługi klienta.

Jednostka główna

Pilot zdalnego sterowania (z 2 bateriami AAA)

Przewód zasilający*

* Liczba przewodów oraz rodzaj wtyków mogą się różnić w 
zależności od regionu.

Kabel HDMI

Wsporniki do montażu na ścianie

Informacje o produkcie i szablon do montażu ściennego

3. oMÓWIENIE PRoDuKtu 

3.1 Panel górny i panel przedni

1

2

3

5

6

4

1.  (Przycisk Bluetooth)

Naciśnij, aby włączyć tryb parowania Bluetooth, jeśli nie •	
jest podłączone żadne urządzenie.

Włącz tryb audio Bluetooth, jeśli nawiązano już •	
połączenie ze smartfonem/tabletem.

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb wyszukiwania •	
Bluetooth dla nowego/parowanego pilota.

Wskaźnik LED Bluetooth

Białe (migające) Parowanie

Białe (stałe) Podłączono 
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2. 

Wybierz urządzenie wejściowe: •	 HOME/HDMI 1/HDMI 2/
HDMI 3/Optyczne/Aux/Bluetooth.

Mikrofon dalekiego zasięgu3. 

Wskaźnik LED4. 

      Białe (wolno migające) Nasłuchiwanie

   Białe (szybko migające) Reagowanie

      Pomarańczowe (stałe) Mikrofon wyciszony 

PrivacySwitch™5. 

Pozwala wyciszyć i anulować wyciszenie mikrofonu.•	

-/+ (głośność)6. 

Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.•	

Naciśnij i przytrzymaj, aby nieustannie zwiększać lub •	
zmniejszać poziom głośności.

3.2 Panel tylny

POWER OPTICAL ETHERNET HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3
HDMI OUT
(TV ARC) SERVICEAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUBWOOFER
PAIRING

POWER (ZASILANIE)1. 

Podłącz do przewodu zasilającego, a przewód – do •	
gniazda sieciowego.

OPTICAL (OPTYCZNE) (wejście)2. 

Podłącz do wyjścia optycznego audio w telewizorze lub •	
urządzeniu cyfrowym.

AUX (wejście)3. 

Podłącz do urządzenia audio (gniazdo 3,5 mm).•	

ETHERNET4. 

Podłącz do Internetu. •	

HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3 (wejście)5. 

Podłącz do wyjścia •	 HDMI w urządzeniu cyfrowym.

HDMI OUT (TV ARC)6. 

Podłącz do wejścia •	 HDMI (ARC) w telewizorze.

SERVICE (SERWIS) (tylko dla pracownika serwisowego)7. 

PAROWANIE SUBWOOFERA 8. 

Naciśnij, aby włączyć tryb parowania subwoofera.•	

DIODA LED PAROWANIA SUBWOOFERA 9. 

3.3 Pilot zdalnego sterowania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

1.  TV 

Wł./wył. telewizor.•	

2. 

Uruchom aplikację Netflix.•	

3. 

Wybierz •	 HDMI 1/2/3 jako urządzenie źródłowe dla 
soundbaru. 

Pad kierunkowy 4. 

5. 

Naciśnij, aby aktywować funkcję Google Assistant.•	

6. 

Powróć do poprzedniego ekranu.•	

7. 

Wycisz/anuluj wyciszenie dźwięku w urządzeniu LINK •	
BAR.

8. /  (przyciski głośności)

zwiększ/zmniejsz poziom głośności.•	

9. 

Naciśnij, aby włączyć tryb parowania Bluetooth, jeśli nie •	
jest podłączone żadne urządzenie.

Włącz tryb audio Bluetooth, jeśli nawiązano już •	
połączenie ze smartfonem/tabletem.

10.  Przycisk Home (Menu główne)

Powróć do ekranu głównego.•	
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OK11. 

Naciśnij, aby potwierdzić wybór.•	

12. 

Wybierz Optical/Aux jako urządzenie źródłowe.•	

Mikrofon13. 

4 INstALAcjA

4.1 ustawianie soundbara LINK BAR na stole
Umieścić soundbar LINK BAR na gumowych nóżkach na stole, 
na poziomej powierzchni.

tV

uWAgI:
Należy usunąć wszelkie przeszkody po bokach soundbaru LINK  −
BAR, tak aby port basów mógł prawidłowo działać.
Aby zapobiec zakłóceniom sieci bezprzewodowej, inne urządzenia  −
bezprzewodowe należy przechowywać w odległości (0,3-0,9 m) od 
soundbara LINK BAR.
Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo prądu zmiennego. −
Nie stawiaj żadnych przedmiotów na soundbarze LINK BAR. −

4.2 Montaż ścienny soundbara LINK BAR

Użyj taśmy do przyklejenia szablonu do montażu ściennego 1. 
na ścianie, zaznacz długopisem środek, aby wyznaczyć 
lokalizację wspornika ściennego, i zdejmij szablon.

zachować minimalną odległość 2" (50 mm) odstępu od 2. 
telewizora.

Użyj wiertarki z odpowiedniego rozmiaru wiertłem do 3. 
nawiercenia otworu w ścianie przy każdym oznaczeniu.

 

tV

Min. 2" (50 mm)

2-D=4mm

Wkręć wspornik do montażu na ścianie w oznaczonych 4. 
miejscach.

Przymocuj gwintowany słupek montażowy z tyłu soundbara 5. 
LINK BAR.

zawiesić soundbar LINK BAR na przymocowanym do ściany 6. 
wsporniku.

 

3

1

2

≤8 mm/ 
0,31"

4 mm/ 
0,16"

≥35 mm/1,4"

uWAgI:
Przed montażem na ścianie należy sprawdzić, czy ściana udźwignie  −
ciężar mocowanego urządzenia.
Instalować na ścianie tylko w położeniu pionowym. −
W przypadku montażu na ścianie należy unikać otoczenia o wysokiej  −
temperaturze lub wilgotności.
Przed montażem na ścianie należy podłączyć przewody z jednostki  −
do urządzeń zewnętrznych.
Przed instalacja przewód zasilający należy odłączyć od gniazda  −
sieciowego. W przeciwnym razie mógłby spowodować porażenie 
prądem.
Przed podłączenie przewodu zasilającego do soundbara LINK  −
BAR do gniazda sieciowego należy sprawdzić, czy połączone są 
wszystkie komponenty.
Przed przeniesieniem jednostki należy najpierw odłączyć przewód  −
zasilający.
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5 PoDłĄcZANIE souNDBARA 
LINK BAR

uWAgI:
Aby odtwarzać dźwięk tylko z soundbara LINK BAR, ustawienia  −
audio w telewizorze muszą zapewniać wsparcie dla głośnika 
zewnętrznego; należy także wyłączyć głośniki w telewizorze.
Przed wykonaniem lub modyfikacją połączeń należy odłączyć  −
wszystkie urządzenia od źródła zasilania.

5.1 Podłączanie telewizora za pomocą kabla 
hDMI (preferowane połączenie)

Podłącz dołączony kabel HdMI od złącza HDMI OUT (TV ARC) z 
tyłu soundbara LINK BAR do złącza HdMI IN (ARc) w telewizorze.

HDMI OUT (TV ARC)

HDMI (ARC)

TV

uWAgI:
Połączenie HdMI obsługuje cyfrowe sygnały audio i wideo z użyciem  −
jednego przewodu. Jest to najlepszy sposób podłączenia soundbara 
LINK BAR.
Jeśli telewizor użytkownika obsługuje technologię  − HDMI ARC, to za 
pośrednictwem soundbara LINK BAR można odtwarzać dźwięk z 
telewizora, korzystając z jednego kabla HdMI.
to połączenie HdMI jest wymagane, jeśli użytkownik zamierza  −
podłączyć inne urządzenia wideo do gniazd w soundbarze LINK 
BAR, tak aby wyświetlać obraz w telewizorze.
W telewizorze należy włączyć funkcję HdMI-cec, dzięki której  −
urządzenia zgodne ze standardem cec i połączone ze sobą kablem 
HdMI, można obsługiwać za pomocą jednego pilota.

5.2 Podłączanie do innych urządzeń 

Kable HDMI (preferowane połączenie)
Podłącz urządzenie cyfrowe, takie jak dekoder telewizji 
kablowej, odtwarzacz płyt dVd/Blu-ray czy konsola do gier,  
do urządzenia LINK BAR za pomocą jednego kabla HdMI.
Podłącz kabel HdMI od gniazda HDMI IN z tyłu soundbaru 
LINK BAR do gniazda HDMI OUT w urządzeniu cyfrowym.
Naciśnij przycisk  na panelu górnym soundbara LINK BAR 
lub przycisk na pilocie, aby wybrać tryb HDMI.

HDMI 1 HDMI 2

HDMI OUT

HDMI 3

uWAgA:
Aby uzyskać najwyższą wydajność, należy zawsze wybierać kabel  −
HdMI typu High-Speed (typ 2); patrz szczegóły w specyfikacji kabla 
HdMI.

Przewody audio analogowy lub optyczny (sprzedawane 
oddzielnie)
Podłącz złącze OPTICAL lub AUX w soundbarze LINK BAR 
do gniazda OPTICAL OUT lub AUDIO OUT urządzenia 
źródłowego.
Naciśnij przycisk  na panelu górnym soundbara LINK BAR 
lub przycisk  na pilocie, aby wybrać tryb OPTICAL lub 
AUX.

OPTICAL IN

OPTICAL
OPTICAL OUT

AUX-IN

AUX-OUT AUX cable

6 KoNFIguRAcjA 

6.1 Konfigurowanie soundbara LINK BAR

Upewnij się, że soundbar LINK BAR został podłączony do 1. 
złącza HDMI IN (ARC)  w telewizorze za pomocą kabla 
HdMI, i włącz telewizor.

Podłącz kabel ethernet (preferowane połączenie). 2. 
Podłącz soundbar LINK BAR do routera za pomocą kabla 
ethernet (niedołączony do zestawu). Jeśli kabel ethernet nie 
zostanie użyty, w trakcie konfiguracji dostępna będzie opcja 
użycia sieci Wi-fi.

Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza 3. 
zasilania POWER z tyłu soundbara LINK BAR. 

Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda 4. 
sieciowego.

Instalowanie baterii przed użyciem pilota zdalnego sterowania 5. 
(2 baterie AAA)

1

2

1

2
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zsuń pokrywę komory baterii zgodnie ze strzałkami, a 
następnie ją zdejmij. Umieść dwie baterie AAA (1,5 V) w 
pilocie, dbając o prawidłową polaryzację. zasuń pokrywę 
baterii.

Nawiąż połączenie z pilotem w trakcie wstępnej konfiguracji 6. 
urządzenia.

W trakcie konfiguracji urządzenie poprosi o nawiązanie 
połączenia z pilotem. Naciśnij i przytrzymaj przez 
trzy sekundy przyciski HOME + BACK na pilocie, 
aby przestawić pilota w tryb parowania. Gdy pilot 
zostanie pomyślnie sparowany, pojawi się komunikat z 
potwierdzeniem. W przypadku komunikatu o błędzie należy 
spróbować ponownie.

Kontynuuj konfigurację systemu Android tV na telewizorze.7. 

Powitanie

6.2 Włączanie subwoofera jBL sW10 
(sprzedawany oddzielnie)

Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza 1. 
zasilania POWER z tyłu subwoofera.

Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda 2. 
sieciowego.

6.3 Parowanie urządzenia z subwooferem 
bezprzewodowym jBL sW10 (opcjonalnie)

Aby ręcznie sparować subwoofer:

Włącz zasilanie soundbara LINK BAR i subwoofera 1. 
bezprzewodowego SW 10.

Naciśnij przycisk 2. SUBWOOFER PAIRING na soundbarze 
LINK BAR i przycisk PAIRING na subwooferze, aby włączyć 
tryb parowania.

Subwoofer bezprzewodowy JBL SW10 (sprzedawany 
oddzielnie) automatycznie połączy się z soundbarem LINK 
BAR, o ile obie jednostki były już wcześniej parowane. 
W przypadku pomyślnego sparowania wskaźnik Led na 
soundbarze LINK BAR i subwooferze SW10 zacznie świecić na 
biało.

Działanie diody LED subwoofera 

Białe (stałe) Podłączono 

Białe (migające szybko) Parowanie 

Białe (migające wolno) Odłączono 
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7. oBsługA FuNKcjI googLE 
AssIstANt

Soundbar LINK BAR jest wyposażony w funkcję Google 
Assistant. Można poprosić, aby urządzenie LINK BAR 
odtworzyło ulubione nagranie wideo lub utwór muzyczny, 
uzyskać odpowiedź na zadane pytanie, zarządzać codziennymi 
zadaniami i w prosty sposób sterować urządzeniami 
inteligentnymi w domu za pomocą głosu.

7.1 Aktywacja słowem kluczowym („hotword”)
zawsze należy wypowiadać słowo kluczowe „Hey Google” lub 
„OK Google” przed wydaniem dalszych poleceń.

Urządzenie LINK BAR odpowiednio zareaguje. →

uWAgI:
Aby uzyskać najnowsze polecenia głosowe, odwiedź stronę  −
assistant.google.com.

Można również nacisnąć przycisk  na pilocie, aby aktywować 
funkcję Google Assistant, i wydać polecenie głosem (nie 
ma konieczności użycia słowa kluczowego po naciśnięciu 
przycisku). Urządzenie LINK BAR odpowiednio zareaguje.

7.2 Przykłady poleceń głosowych, które 
obsługuje urządzenie LINK BAR

Alarmy i zegary „Set timer for 5 minutes, stop timer” (Ustaw zegar na 5 minut, 
zatrzymaj zegar)

Odpowiedzi „How many liters in a gallon?” (Ile litrów mieści się w galonie?)
Kalendarz „When is my next meeting?” (Kiedy mam następne spotkanie?)

Operacje i 
ustawienia 
urządzenia

„turn on Bluetooth” (Włącz Bluetooth)
„Switch HdMI 1” (Przełącz na HdMI 1)
„Increase the volume by 5%” (zwiększ głośność o 5%)

Pytania 
wieloczęściowe

P1: „population of france?” (Jaka jest ludność francji?)
P2: „what about england?” (A jak jest z Anglią?)

Lokalizacja i 
nawigowanie „Where is the nearest bakery?” (Gdzie jest najbliższa piekarnia?)

Netflix „Play Stranger things on Netflix” (Odtwórz Stranger things na 
Netflixie)

Pytania osobiste „Show my flight status” (Pokaż mój status lotów)
Osobowości „tell me a fun fact” (Podaj jakąś ciekawostkę)

Przypomnienia „Remind me to buy milk at 7pm” (Przypomnij mi o kupieniu mleka 
o 19:00)

zakupy „Add movie tickets to the shopping list” (dodaj bilety do kina do 
listy zakupów)

Inteligentny dom „dim the lamp, turn on lights” (Przygaś lampkę, włącz światła)

8. KoRZYstANIE Z souNDBARA 
LINK BAR

8.1 Android tV

8.2 Funkcja google Assistant
funkcja Google Assistant jest osobistym asystentem i dzieli się 
na cztery główne obszary.

Ciesz się rozrywką.1. 

Odtwarzaj ulubione seriale, utwory i filmy oraz odkrywaj 
nowe za pomocą głosu.

Steruj inteligentnym domem2. 

Używaj głosu do sterowania kompatybilnymi urządzeniami 
inteligentnego domu. Reguluj temperaturę, oświetlenie i nie tylko.

Zaplanuj swój dzień3. 

Po nadaniu uprawnień uzyskaj pomoc w takich sprawach, 
jak kalendarz, informacje o lotach czy podróż do pracy.

Uzyskaj odpowiedzi4. 

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczącego tego, co 
oglądasz, i nie tylko. zapytaj o ulubione seriale, postacie 
filmowe czy aktorów albo uzyskaj najnowsze wyniki 
ulubionej drużyny sportowej.

8.3 sklep google Play
ze sklepu Google Play można pobrać tysiące aplikacji i 
ogromną ilość zawartości cyfrowej.

8.4 odtwarzanie nagrań wideo lub muzyki 
przez chromecast

za pomocą funkcji chromecast w soundbarze LINK BAR 
można transmitować nagrania wideo/muzykę/utwory z itunes/
podcasty i listy odtwarzania z przeszło 300 aplikacji na soundbar 
LINK BAR, stukając przycisk transmisji. Aplikacje obsługujące 
chromecast można znaleźć na stronie chromecast.com/apps.

Podłącz smartfona/tablet lub laptopa do sieci, z której 1. 
korzysta soundbar LINK BAR.

Uruchom aplikację chromecast na urządzeniach.2. 

Stuknij ikonę 3.  w aplikacji i wybierz urządzenie LINK BAR.

Stuknij pozycję Play (Odtwarzaj) w aplikacji.4. 

uWAgI: 
Użyj aplikacji Google Home, aby pogrupować soundbar LINK BAR  −
i inne urządzenia audio chromecast w celu odtwarzania muzyki w 
wielu pomieszczeniach w domu.
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8.5 odtwarzanie muzyki przez Bluetooth 
Aby połączyć smartfona w celu odtwarzania dźwięku 
Bluetooth, można użyć jednego z trzech sposobów.

Stuknij przycisk Bluetooth na urządzeniu LINK BAR.1. 

Stuknij przycisk Bluetooth na pilocie LINK BAR.2. 

Na ekranie głównym przejdź do Ustawienia > Połączone 3. 
urządzenia > Połącz smartfona dla dźwięku Bluetooth.

Spowoduje to wyświetlenie ekranu połączenia odtwarzacza 
audio Bluetooth. Od tej chwili soundbar LINK BAR będzie 
wykrywany jako urządzenie audio Bluetooth. 

Link Bar

uWAgI:
W trybie połączenia Bluetooth połączenie to zostanie utracone, jeśli  −
odległość między urządzeniami LINK BAR i Bluetooth przekroczy 10 
m (33 stopy).
Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia  −
fal o częstotliwości radiowej. Urządzenia, które wytwarzają 
fale elektromagnetyczne (np. mikrofalówki, urządzenia w 
bezprzewodowej sieci LAN), należy przechowywać z dala od 
jednostki głównej urządzenia LINK BAR.

8.6  ustawienia dźwięku
Wybierz zdefiniowany tryb dźwięku, który pasuje do twojego 
filmu lub muzyki.

Przejdź do menu Ustawienia i wybierz opcję dźwięk.•	

Wybierz tryb StANdARd, aby cieszyć się oryginalnym •	
dźwiękiem. 

Można także wybrać spośród różnych trybów dźwięku: •	
muzyka, filmy i głos, w zależności od żądanej zawartości.

 

8.7 Ponownie połącz pilota, jeśli został 
odłączony

Jeśli pilot soundbara LINK BAR nie będzie połączony z 
urządzeniem, należy wykonać następujące czynności w celu 
odzyskania tego połączenia.

Aby przełączyć soundbar LINK BAR w tryb parowania, 1. 
naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Bluetooth 
na soundbarze LINK BAR.

Po wyświetleniu się ekranu wyszukiwania akcesoriów lub 2. 
nawiązywania połączenia z nowym urządzeniem naciśnij i 
przytrzymaj przez trzy sekundy przyciski HOMe + BAcK 
na pilocie LINK BAR. Spowoduje to przejście pilota w tryb 
parowania.

Jeśli operacja się powiedzie, na liście dostępnych akcesoriów 
pojawi się pilot LINK BAR. Jeśli na liście znajdzie się tylko 
jeden pilot, soundbar LINK BAR automatycznie nawiąże z nim 
połączenie.
Jeśli dostępnych jest kilka pilotów, można przeglądać listę, 
stukając przycisk Bluetooth na urządzeniu LINK BAR. Aby 
wybrać opcję z listy, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na 
urządzeniu LINK BAR.

9. AKtuALIZAcjA 
oPRogRAMoWANIA

Po nawiązaniu połączenia z Internetem za pomocą sieci Wi-fi 
lub kabla ethernet, oprogramowanie LINK BAR zostanie 
automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji. Upewnij 
się, że soundbar LINK BAR jest połączony z Internetem.

10. PRZYWRAcANIE ustAWIEŃ 
FABRYcZNYch

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, w menu Android tV 
wybierz kolejno opcje: „Preferencje urządzenia” > „Resetuj”.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie LINK BAR 
automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie. Wszelkie 
zapisane informacje lub ustawienia zostaną usunięte. 
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11. DANE tEchNIcZNE

Audio/wideo
Maksymalna moc: 100 W•	

Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz•	

Wejście HdMI Video: 3 (wsparcie dla 4K UHd, HdMI 2.0)•	

Wyjście HdMI Video (z obsługą zwrotnego kanału audio •	
(ARc)): 1 (wsparcie dla 4K UHd, HdMI 2.0)

Wersja HdcP: 2.2 i 1.4•	

Bluetooth 
Wersja Bluetooth: 4.2•	

zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402 - 2480 MHz•	

Moc nadajnika Bluetooth: 9 dBm•	

Modulacja nadajnika Bluetooth: GfSK, π/4 dQPSK•	

Wi-Fi 
zakres częstotliwości nadajnika 2.4G Wi-fi:  •	
2412 - 2472 MHz (2.4 GHI ISM BANd)

Moc nadajnika Wi-fi dla 2.4G: <20 dBm•	

Modulacja w transmisji Wi-fi dla 2.4G: dBPSK, BPSK, ccK, •	
QPSK, BPSK, 16 QAM

zakres częstotliwości Wi-fi dla 5G: 5,15 - 5,35 GHz,  •	
5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz 

Moc nadajnika Wi-fi dla 5G: <20 dBm•	

Modulacja w transmisji Wi-fi dla 5G: QPSK, BPSK, 16QAM, •	
64QAM, 256QAM

zakres częstotliwości komunikacji bezprzewodowej 5.8G: •	
5740 - 5840 MHz

Moc nadajnika komunikacji bezprzewodowej 5.8G: <8 dBm•	

Modulacja nadajnika komunikacji bezprzewodowej 5.8G: GfSK•	

Informacje ogólne
zasilanie: 100−240 V~50/60 Hz•	

Przetwornik: 2 głośniki wysokotonowe 20 mm (0,8"),  •	
4 głośniki typu racetrack (44 x 80 mm)

ethernet: 10/100 Mb/s•	

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1020 x 60 x 93 mm•	

Masa netto: 2,5 kg•	

Masa brutto: 4,4 kg•	

12. RoZWIĄZYWANIE PRoBLEMÓW
Nigdy nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. 
W razie problemów z użytkowaniem tego produktu, przed 
skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z 
poniższymi informacjami.

Jak można zresetować soundbar LINK BAR?
Soundbar LINK BAR można zresetować w menu ustawień. •	
Wybierz kolejno opcje: „Preferencje urządzeń” -> „Resetuj”.

Jakie tryby dźwięku są dostępne na urządzeniu LINK BAR?
dostępne są cztery tryby dźwięku, jakie można wybrać w •	
menu ustawień: dźwięk -> tryb eQ:

a. Standardowy
b. film
c. Muzyka
d. Głos
„Standardowy” tryb dźwięku jest wybrany domyślnie.

Czy urządzenie LINK BAR automatycznie przełączy się w 
tryb oszczędzania energii?

tryb gotowości można ustawić w menu ustawień.•	

Soundbar LINK BAR nie emituje dźwięku:
Upewnij się, że soundbar LINK BAR nie jest wyciszony.•	

Wybierz odpowiednie źródło dźwięku.•	

Subwoofer bezprzewodowy nie emituje dźwięku:
Sprawdź, czy dioda Led subwoofera świeci się na biało. •	
Migająca dioda Led oznacza, że połączenie zostało 
przerwane. Ręcznie sparuj subwoofer z urządzeniem LINK 
BAR.

Zniekształcony dźwięk lub echo:
Jeżeli odtwarzany jest dźwięk z telewizora poprzez soundbar •	
LINK BAR, upewnij się, że głośnik w telewizorze jest 
wyłączony lub wyciszony.

Nie można podłączyć urządzenia do soundbara LINK BAR.
Sprawdź, czy włączono funkcję Bluetooth na urządzeniu.•	

Soundbar LINK BAR jest już podłączony do innego •	
urządzenia Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj  na pilocie, aby 
odłączyć dotychczasowe urządzenie i sparować nowe.

Niska jakość dźwięku z połączonego urządzenia Bluetooth.
Odbiór Bluetooth jest słabej jakości. Przesuń urządzenie •	
bliżej soundbara LINK BAR lub usuń przeszkody między 
urządzeniem i soundbarem LINK BAR.

Brak odpowiedzi na polecenie głosowe:
W zależności od lokalizacji urządzenia LINK BAR, warunki •	
otoczenia mogą uniemożliwić głośnikowi wykrycie polecenia 
głosowego „Hey Google” lub „OK Google”.

Spróbuj użyć pilota, naciśnij przycisk funkcji Google Assistant •	
( ) i zacznij mówić do mikrofonu na pilocie.

Upewnij się, że przełącznik PrivacySwitch jest wyłączony, a •	
mikrofon nie został wyciszony.
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13. ZgoDNoŚĆ Z PRZEPIsAMI 

Oświadczenie FCC/IC o narażeniu na promieniowanie:
Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami fcc/Ic RSS 
102 dotyczącymi narażenia na promieniowanie ustanowionymi 
dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to należy 
zainstalować i obsługiwać w odległości co najmniej 20 cm od 
grzejnika i własnego ciała.

uwaga: 
Urządzenie LINK BAR jest przeznaczone do strumieniowania muzyki.  −
Użytkownik może strumieniować audio za pomocą połączenia 
Bluetooth do głośnika. Użytkownik może połączyć głośnik z 
lokalną siecią Wi-fi, aby strumieniować muzykę za pomocą usługi 
Google chromecast. co więcej, głośnik będzie obsługiwać Google 
Home. Urządzenie to można szybko aktywować, aby natychmiast 
odtwarzać muzykę, dlatego połączenia Bluetooth i Wi-fi muszą cały 
czas pozostawać aktywne.

Urządzenie LINK BAR jest zgodne z przepisami prawa 
energetycznego Unii europejskiej. Urządzenie LINK BAR 
spełnia wymagania rozporządzenia Komisji europejskiej (Ke) 
nr 1275/2008 (HiNA i (eU) nr 801/2013 jako działające w sieci 
urządzenie o wysokiej dostępności i urządzenie z funkcją 
HiNA).

Pobór mocy:
tryb wył.: Nie dotyczy•	

tryb gotowości: Nie dotyczy•	

tryb gotowości w sieci: Nie dotyczy•	

czas do trybu gotowości: Nie dotyczy•	

Aktywny tryb gotowości: 5,5 W•	

Aktywny tryb gotowości: Urządzenie LINK BAR jest •	
połączone z siecią bezprzewodową, ale nie zapewnia 
aktywnej funkcji audio. Gdy urządzenie LINK BAR jest 
podłączone do gniazda sieciowego (wyciszone lub nie), 
wypowiedzenie słowa kluczowego „Hey Google” lub  
„OK Google” automatycznie aktywuje tryb gotowości. 
Urządzenie zareaguje, jeśli użytkownik wypowie takie słowa.

14 ZNAKI toWARoWE

znak i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do 
firmy Bluetooth SIG, Inc. używane przez firmę HARMAN International 
Industries, Incorporated na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i 
nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Logo Wi-fi ceRtIfIed jest znakiem certyfikacji stowarzyszenia 
Wi-fi Alliance. 

    

Google, Android, Android tV chromecast oraz inne powiązane 
znaki towarowe i logo są znakami towarowymi firmy Google LLc.
Wbudowane urządzenie chromecast może wymagać subskrypcji.
funkcja Google Assistant wymaga połączenia internetowego 
oraz nie jest dostępna w niektórych krajach i wersjach 
językowych. dostępność i wydajność niektórych funkcji i usługi 
zależy od urządzenia, usługi i sieci oraz określonego regionu. 
Sterowanie niektórymi urządzeniami w domu wymaga użycia 
kompatybilnych urządzeń inteligentnych. Mogą być wymagane 
abonamenty na usługi i aplikacje oraz obowiązywać dodatkowe 
warunki korzystania i/lub opłaty.

Netflix jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Netflix, Inc. 

terminy HdMI i HdMI High-definition Multimedia Interface oraz 
logo HdMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy HdMI Licensing Administrator, Inc.

Wyprodukowano w oparciu o licencję firmy dolby Laboratories. 
dolby, dolby Audio i symbol podwójnej litery d to znaki 
towarowe firmy dolby Laboratories. 

15. INFoRMAcjA o LIcENcjI 
oPRogRAMoWANIA oPEN 
souRcE

ten produkt zawiera oprogramowanie open source objęte 
licencją GPL. dla wygody użytkownika kod źródłowy i 
odpowiednia instrukcja budowy są również dostępne pod 
adresem http://www.jbl.com/opensource.html. zapraszamy do 
kontaktu z nami pod adresem:
Harman deutschland Gmb 
HAtt: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3
85748 Garching bei Munchen, Germany 

lub OpenSourceSupport@Harman.com w razie dodatkowych pytań 
związanych oprogramowaniem open source zawartym w produkcie.
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HARMAN International Industries, 
Incorporated8500 Balboa 
Boulevard, Northridge, cA 91329 
USA
www.jbl.com

© 2019 Harman International Industries, Incorporated. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
JBL jest znakiem towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, 
zarejestrowanym w Stanach zjednoczonych i innych krajach. cechy, dane techniczne i 
wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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