
HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 HS2 E2 QSG 151208.indd   1 2015/12/24   16:01:06



1

Należy upewnić się, że następujące elementy znajdują się w gotowości do 
pracy:

Połączenie z 
Internetem

Wi-Fi Router

ZANIM ROZPOCZNIESZ

Urządzenie przenośne Apple iOS, Android 
lub Kindle połączone z siecią
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Ostrożnie rozpakuj swój nowy głośnik HEOS.

Sprawdź, czy następujące elementy znajdują się w opakowaniu.

KROK 1: ROZPAKUJ
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Umieść nowy głośnik w dogodnym miejscu w domu. 

KROK 2: UMIEŚĆ

GŁOŚNIK

NOWY GŁOŚNIK

GŁOŚNIK

ROUTER INTERNET
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KROK 3: PODŁĄCZ

Podłącz przewód zasilający 
do głośnika oraz gniazda 
ściennego.

OPCJONALNIE
Jeśli głośnik podłączany jest do sieci przewodowej, należy podłączyć załączonym kablem Ethernet 
głośnik do routera. Nie należy używać kabla Ethernet, jeśli głośnik podłączany jest do sieci 
bezprzewodowej.

21

Dla klientów w Wielkiej Brytanii
Usuń zainstalowany adapter, naciskając zatrzask. Pozwoli 
to zwolnić zainstalowany adapter, aby można było zastąpić 
go brytyjskim adapterem 3-stykowym. Patrz ilustracja 2 .
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KROK 4: STEROWANIE

Pobierz HEOS by Denon App
Odwiedź witrynę internetową sklepu 
Apple Store, Google Play lub Amazon 
App Store i wyszukaj aplikację 
“HEOS by Denon”, aby ją pobrać i 
zainstalować.

Uruchom aplikację HEOS I 
postępuj zgodnie z instrukcjami 
podanymi w aplikacji.

1 2
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KROK 5: DODAJ GŁOŚNIK

Muzyka Ustawienia

Dodaj urządzenie

1 2

OPCJONALNIE: Bluetooth
1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (    ) z tyłu głośnika HEOS przez 3 

sekundy, po czym zwolnij, kiedy dioda stanu zamiga dwa razy na zielono.
3. Wybierz “HEOS 1“ z listy dostępnych urządzeń Bluetooth.

KORZYSTAJ!
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NIECH TWÓJ HEOS 1 będzie przenośny
Dodaj opcjonalny zestaw “HEOS 1 Go Pack“, aby zwiększyć możliwości głośnika HEOS 1.

Dostępny oddzielnie od głośnika HEOS u dystrybutora fi rmy Denon, zestaw 
HEOS 1 Go Pack obejmuje następujące akcesoria do głośnika HEOS 1:

• Akumulator zapewni do 6 godzin zasilania, czyniąc głośnik HEOS 1 całkowicie 
bezprzewodowym.

• Tylna zaślepka pozwoli kontynuować imprezę nawet w czasie deszczu.

Zaślepka

Akumulator
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• Więcej informacji znajdziesz na stronie www.HEOSbyDenon.com
• Informacje na temat innych funkcji i szczegółowy opis obsługi znajdziesz 

w instrukcji internetowej.
manuals.denon.com/HEOS31HS2/ALL/PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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PODSTAWOWA PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Mój głośnik nie może połączyć się z moją siecią za pomocą kabla audio

 • Przed uruchomieniem głośnika, należy upewnić się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci bezprzewodowej.

 • Alternatywnie można podłączyć głośnik do sieciowego routera za pomocą dołączonego kabla Ethernet. Po podłączeniu przez 
Ethernet, HEOS by Denon App powinna rozpoznać głośnik i można ręcznie przenieść go do sieci bezprzewodowej za pomocą 
Ustawienia/Moje urządzenie/Nazwa urządzenia/Zaawansowane/Ustawienia sieci.

Otrzymuję komunikat “Nie znaleziono urządzenia”

 • Przestaw głośnik bliżej do routera bezprzewodowego.

 • Twoje głośniki oraz urządzenie sterujące mogą znajdować się w różnych sieciach. Sprawdź czy urządzenie sterujące znajduje 
się w tej samej sieci co głośniki. Jest to zazwyczaj skonfi gurowane w Ustawieniach urządzenia. Jeśli masz więcej niż jedną sieć, 
urządzenie może przeskoczyć do innej sieci w czasie, gdy się przemieszczasz w domu.

 • Upewnij się, że nie masz żadnych innych urządzeń elektronicznych, które by mogły zakłócać sygnały sieci bezprzewodowych. 
Kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe oraz niektóre telewizory mogą powodować zakłócenia sieci bezprzewodowej.

 • Jeśli głośniki znajdują się w dużej odległości od routera, należy rozważyć użycie bezprzewodowego wzmacniacza sygnału np. 
HEOS Extend.

 • W przypadku, gdy router bezprzewodowy jest niekompatybilny z głośnikiem HEOS, należy użyć opcjonalnego bezprzewodowego 
wzmacniacza sygnału HEOS Extend i podłączyć go do routera.

Muzyka czasami się tnie lub opóźnia

 • Upewnij się, że połączenie Internetowe działa poprawnie. 

 • Jeśli udostępniasz swoją sieć innym użytkownikom lub urządzeniom, mogą oni wykorzystywać większość Twojego transferu 
(zwłaszcza jeśli korzystają ze strumieniowej transmisji wideo).

 • Upewnij się, że głośniki znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

 • Upewnij się, że głośniki nie zostały umieszczone w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać połączenie 
bezprzewodowe (takie jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, itp.)

Nie można sparować urządzenia Bluetooth z głośnikiem

 • Połączenie z urządzeniem przenośnym Bluetooth działa nieprawidłowo. Wyłącz i włącz urządzenie przenośne, usuń informacje 
dotyczące parowania i ponownie sparuj głośnik HEOS z urządzeniem przenośnym.
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Słyszę zniekształcenia, kiedy używam wejścia AUX

Sygnały z wyjść analogowych z niektórych źródeł mogą być dość silne. Jeśli poziom wejściowy urządzenia źródłowego zostanie 
zwiększony, może dojść do przeciążenia wejść urządzenia HEOS. Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, lecz może zniekształcać 
dźwięk. Początkowo należy ustawić głośność źródła na średnim – niskim poziomie, a następnie odpowiednio ją zwiększyć. Jeśli 
słychać zniekształcenia, należy zmniejszyć głośność urządzenia.

Słyszę opóźnienie dźwięku podczas używania wejścia AUX w moim telewizorze

 • Jeśli podłączyłeś kabel lub zestaw satelitarny do wejścia AUX, aby odtworzyć dźwięk na kilku głośnikach HEOS, możesz słyszeć 
opóźnienie między czasem, kiedy widzisz, że ktoś mówi, a czasem, gdy słyszysz dźwięk. Dzieje się tak ponieważ system HEOS 
buforuje dźwięk przed wysłaniem go do głośników, tak aby dotarł on do wszystkich głośników jednocześnie.

 • Można uniknąć tego opóźnienia korzystając tylko z głośnika, który jest podłączony bezpośrednio do dekodera.

Podłączanie do sieci przy pomocy WPS

Jeśli router obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™), Bezprzewodowy głośnik HEOS może opcjonalnie połączyć się z siecią, 
używając metody “Naciśnij przycisk”, wykonując następujące kroki:

1. Naciśnij przycisk WPS znajdujący się na routerze. 
2. W ciągu 2 minut naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekund przycisk Połącz znajdujący się z tyłu panelu głośnika HEOS.
3. Dioda LED znajdująca się z przodu głośnika zacznie migać na zielono, ponieważ będzie się łączyć z routerem.
4. Po nawiązaniu połączenia, dioda LED znajdująca się z przodu głośnika będzie świecić na niebiesko.

Resetowanie Głośnika

Resetowanie głośnika wyczyści wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej, EQ oraz nazwę, ale zachowa bieżącą wersję 
oprogramowania. 
Trzeba użyć Ustawienia->Dodaj urządzenie, aby ponownie połączyć głośnik z siecią domową przed jego użyciem.

Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj przyciski Connect i Bluetooth na głośniku HEOS przez 5 sekund, aż znajdująca się z 
przodu dioda LED zacznie migać na bursztynowo.

Aplikacja i marka HEOS by Denon nie są powiązane z żadnym producentem ani urządzeniem przenośnym.
HEOS i logo HEOS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi fi rmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym fi rmy Apple Inc.
Google Play jest znakiem towarowym Google Inc.
Amazon, Kindle, Fire i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi fi rmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów powiązanych.
Logo Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi fi rmy Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. jest objęte licencją. Pozostałe 
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
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If you need additional help in solving problems, contact Denon customer 
service in your area or visit HEOSbyDenon.com

CONTACT Denon
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