
Quick Setup Guide

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici

Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här

Начните здесь
Zacznij tutaj

Network Receiver

DRA-100
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DRA-100 Przewód zasilania Pilot i baterie Anteny zewnętrzne dla 

łączności Bluetooth/sieci 

bezprzewodowej LAN

Podręcznik produktu 
na płycie CD

Przed rozpoczęciem

Zawartość opakowania

Wymagane do konfiguracji

Opcjonalne

Router sieciowy

Router z WPS

Głośniki

Urządzenie iOS i kabel USB

Kable do głośników

Kabel sieciowy

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

w instrukcji na dostarczonej płycie CD-ROM lub w  

instrukcji internetowej.

  manuals.denon.com/DRA100/EU/PL/

http://manuals.denon.com/DRA100/EU/PL/index.php
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1. Połączenie
Podłącz anteny zewnętrzne 

(wymagane do przez Wi-Fi i Bluetooth)

Podłącz lewy i prawy głośnik

Włóż baterie do  

pilota

Podłącz przewód zasilania DRA-100 do 

źródła zasilania

Français
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Polski
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2. Podłączenie do sieci domowej

Bezprzewodowo

Naciśnij przycisk  
WPS na routerze

Router WPS

Router Wi-Fi

Wybierz jedną z poniższych opcji

Wybrać “Skanowanie sieci WiFi” i zaczekać aż 
DRA-100 wyszuka dostępne sieci

Router bez WPS

Router Wi-Fi

Wersja iOS 5 lub 
nowsza

Wersja iOS 7 lub 
nowsza

Zasilanie 
włączone

Wybierz język

Należy upewnić się, że urządzenie z iOS jest 
podłączone do sieci Wi-Fi. Podłączyć urządzenie 
iOS z przodu za pomocą kabla USB

Należy upewnić się, że 
urządzenie z iOS jest podłączone 
do sieci Wi-Fi. Wybrać sieć o 
nazwie “Denon DRA-100” z 
ekranu Ustawienia/Wi-Fi swojego 
urządzenia

Urządzenie iOS + 
kabel USB

Urządzenie iOS

WPS

iOS

1 2

3

3

3

3

   Skanowanie sieci WiFi
[Wybierz rodzaj połączenia]

: Potwierdź : Anuluj
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Ustawienie Kontrola sieci

Wybrać Kontrola sieci Włączony, 
aby sterować DRA-100 ze 
smartfona, należy użyć Bluetooth/
NFC/Apple AirPlay® i utrzymywać 
stały dostęp do sieci. Zużycie 
energii w trybie oczekiwania będzie 
nieco wyższe.

Wybierz Kontrola sieci Wyłączony, 
by obniżyć poziom zużycia w trybie 
oczekiwania. Nie można włączyć 
DRA-100 ze smartfonu ani użyć 
Bluetooth/NFC/Apple AirPlay 
dopóki DRA-100 jest zasilany 
ręcznie i jest podłączony do sieci.

Przewodowe

Wybierz język

Zaczekaj, aż łączenie zostanie zakończone. 
Może to potrwać kilka minut 
Przedni panel DRA-100 pokaże status połączenia

Zaczekaj, aż łączenie zostanie zakończone. 
Może to potrwać kilka minut
Przedni panel DRA-100 pokaże status połączenia

Wciągu 2 minut, nacisnąć 
przycisk WPS znajdujący się z 
tyłu DRA-100

Połącz DRA-100 z routerem za 
pomocą kabla sieciowego
(kabel nie jest dołączony do zestawu)

Zasilanie włączone

Poczekaj, aż DRA-100 połączy się z 
siecią przewodową

ENTER

ENTER

Wybierz nazwę swojej sieci 
Jeżeli nazwa twojej sieci 
nie jest wyszczególniona, 
wybierz “Skanuj ponownie”

Wpisz hasło swojej sieci, 
używając przycisków z 
cyframi na pilocie

Nacisnąć przycisk iOS 
znajdujący się z tyłu DRA-100

Postępować zgodnie z 
instrukcjami i stuknąć w Dalej

Ta wiadomość pojawi się na 
urządzeniu iOS 
Wybierz “Pozwól”

Podłączone!

WPS

iOS

WPS

iOS
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Proszę czekać na p…
[Szybkie ustawienia]

Dzielenie Wi-Fi

Udostępnić ustawienia Wi-Fi?
Czy chcesz udostępniać ustawienia 

Wi-Fi, aby to akcesorium mogło 
łączyć się z siecią Wi-Fi?

Ignoruj Pozwól

   Network(WPA2-...
[Wybierz sieć]

: Potwierdź : Wróć

100%

[Wprowadź hasło Wi-Fi]

: a:Rodzaj znaków 1~9+10
A B C D 

Proszę czekać na p…
[Szybkie ustawienia]

: Anuluj

  Włączony
[Kontrola sieci]

Naciśnij ENTER aby użyć "Hi-...

  Wyłączony
[Kontrola sieci]

Naciśnij ENTER aby użyć trybu ...
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3. Słuchanie muzyki!

Naciśnij przycisk “INTERNET RADIO” 

na pilocie

Wybierz stację

Słuchanie muzyki używając Apple AirPlay

Otworzyć Centrum Kontroli (iOS 7 i 

nowsze) poprzez przesunięcie palca 

od dołu do góry ekranu, a następnie 

stuknięcie 

Wybierz “Denon DRA-100” z 

listy urządzeń AirPlay i rozpocznij 

odtwarzanie muzyki

Denon DRA-100 Denon DRA-100

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie iOS jest w tej samej sieci co DRA-100

Obsługa radia internetowego

Pobrać Denon “Hi-Fi Remote” app
Zeskanować kod QR, aby pobrać i zainstalować Denon “Hi-Fi Remote” app za pomocą smartfona i zeskanować 

app lub ręcznie wyszukać Apple App store lub Google Play store dla “Denon Hi-Fi Remote”

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

1

1

2

2

Nazwa lokalizacji
Największe miasta

------------------------------------------
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Aby podłączyć ponownie poprzednio sparowane urządzenie Bluetooth, 

należy rozpocząć od kroku 2.

Sparuj i połącz urządzenie z funkcją NFC, ostrożnie przykładając je do logo 

NFC z przodu urządzenia DRA-100.

Odtwórz muzykę za pomocą 

dowolnej app znajdującej się 

w urządzeniu

Słuchanie muzyki przez Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth w 

urządzeniu mobilnym

Bluetooth ONDenon DRA-100

Bluetooth

Bluetooth ONDenon DRA-100

Bluetooth

Bluetooth ONDenon DRA-100

Bluetooth

Naciśnij przycisk źródła wejściowego, aby wybrać Bluetooth, po 

czym naciśnij i przytrzymaj przycisk źródła wejściowego, aż zostanie 

wyświetlony komunikat [Tryb Parowania]

Brak połączenia 
Naciśnij i przytrzymaj przyci...

Brak dźwięku:
• Sprawdź wszystkie połączenia.
• Upewnij się, że metalowe końce przewodów głośnikowych stykają się z  
 metalową częścią złącza głośników.

Rozwiązywanie podstawowych problemów
Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zeskanuj kod 
QR za pomocą urządzenia mobilnego lub odwiedź Denon 
support pod adresem:
http://manuals.denon.com/DRA100/EU/PL/index.php

Online Instrukcji Obsługi

Wybrać “Denon DRA-100” z listy urządzeń 

Bluetooth wyświetlonej na urządzeniu 

mobilnym
Niektóre urządzenia mogą wymagać potwierdzenia 

kodu numerycznego i naciśnięcia ENTER na 

urządzeniu DRA-100

Włącz Bluetooth w ...
[Tryb parowania]

: Anuluj

http://manuals.denon.com/DRA100/EU/PL/index.php
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