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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this 

device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution:
Changes or modifi cations not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC Statement:
“This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 

reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 

and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

RSS-Gen & RSS-210 statement:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, 

and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 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.

RSS-102 Statement:
This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme à l’exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

1. Podstawowe elementy i funkcje

2. Instalacja aplikacji KBSOUND STAR

 2.1 Urządzenia z systemem iOS

 2.2 Urządzenia z systemem ANDROID  

3. Interfejs bezprzewodowy Bluetooth

 o niskim poborze energii (BLE) 

4. Słuchanie radia analogowego FM

5. Słuchanie radia cyfrowego DAB
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13. Specyfi kacje techniczne

14. Często zadawane pytania (FAQ)
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 7.9 Języki

24
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54

21 3

6

7

EQ

1. Elementy składowe i funkcje

Odbiornik audio Bluetooth + radio analogowe 
FM + radio cyfrowe DAB (moduł MASTER)

Głośniki

Antena radia analogowego
FM / cyfrowego DAB

Urządzenia z systemem
iOS / ANDROID

Aplikacja KBSOUND STAR

Zewnętrzne urządzenia Bluetooth
(komputer, urządzenia Amazon Alexa itd.)

Pilot zdalnego sterowania
(do nabycia jako wyposażenie dodatkowe)

2

4

5

6

7

3

1

MASTER (1) to montowany w sufi cie moduł elektroniczny umożliwiający 
korzystanie z trzech kanałów odtwarzania muzyki: transmisji audio przez 
Bluetooth, radia analogowego FM i radia cyfrowego DAB.

Urządzeniem (4) jest dowolny smartfon lub tablet z systemem iOS lub 
ANDROID obsługujący technologię bezprzewodową Bluetooth o niskim 
poborze energii (BLE), a także następujące profi le Bluetooth: A2DP, AVRCP
(do przesyłania sygnału audio).

KBSOUND STAR (5) to aplikacja do zarządzania modułem MASTER (1).

Można ją pobrać zze sklepu App Store fi rmy Apple (na urządzenia z 
systemem iOS) lub sklepu Google Play (na urządzenia z systemem 
ANDROID). Aplikacja KBSOUND STAR jest kompatybilna z systemem
iOS w wersji 10.0 i wyższej, a także z systemem ANDROID w wersji 4.4
i wyższej.

Urządzenie zewnętrzne (6) to dowolne urządzenie obsługujące interfejs 
bezprzewodowy Bluetooth (profi le A2DP, AVRCP), z którego ma być 
transmitowany strumień audio.

Patrz również rozdział 12 dotyczący sterowania w przypadku korzystania
z pilota, który jest do nabycia jako wyposażenie dodatkowe.

Ostrzeżenie: Aplikacja KBSOUND 
STAR działa na wielu wersjach 
różnych systemów operacyjnych 
różniących się między sobą 
urządzeniach różnych producentów. 
W związku z tym jej funkcjonowanie 
na poszczególnych urządzeniach 
może wyglądać nieco inaczej.

Instalacja aplikacji KBSOUND STAR

2.1 URZĄDZENIA Z SYSTEMEM iOS 2.2 URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID

Aby pobrać aplikację KBSOUND STAR na 
urządzenie z systemem iOS, stuknij w ikonę 
sklepu Apple App Store.

Aby pobrać aplikację KBSOUND STAR na urządzenie 
z systemem ANDROID, stuknij w ikonę sklepu 
Google Play. 
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3. Interfejs bezprzewodowy Bluetooth
o niskim poborze energii (BLE)

1. Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy lista urządzeń jest pusta. Stuknij w przycisk „Sparuj nowe   

 urządzenie”, aby wyszukać dostępne moduły MASTER w zasięgu łączności.

2. Na ekranie pojawi się wykaz wszystkich modułów MASTER pozostających w zasięgu łączności. Wybierz   

 moduł MASTER, z którym chcesz się połączyć.

3. W przypadku pierwszego parowania urządzenia z modułem MASTER identyfi kator Bluetooth i hasło   

 KBSOUND STAR będą ustawione na wartości fabryczne. Dane te można znaleźć na etykiecie umieszczonej  

 na module MASTER. Do każdego modułu MASTER przypisany jest NIEPOWTARZALNY identyfi kator   

 Bluetooth i hasło KBSOUND STAR. Sprawdź, czy kopia etykiety znajduje się na egzemplarzu „Szybkiego   

 przewodnika”.

4. Wprowadź hasło.

5. Urządzenie jest teraz dodane do listy sparowanych urządzeń. Stuknij w identyfi kator KBSOUND STAR,

 aby nawiązać połączenie.

6. Stuknij w przycisk z (       ) modułu MASTER, aby włączyć lub wyłączyć system. 

7. Aby dodać nowe urządzenia, naciśnij nazwę modułu MASTER u dołu ekranu i postępuj według tej

 samej procedury od początku.

Uwaga: Do modułu MASTER w danym momencie 

może być podłączone tylko jedno urządzenie 

Bluetooth. Jeżeli drugie urządzenie Bluetooth ma 

zostać podłączone do tego samego modułu MASTER, 

najpierw odłącz pierwsze urządzenie, zamykając 

aplikację, i dopiero wówczas podłącz drugie. Upewnij 

się, że pierwsza aplikacja nie działa w tle.

Uwaga: Użytkownik ma możliwość zmiany identyfi katora Bluetooth 

i hasła KBSOUND STAR (patrz rozdział 8). 

Informacje o przywracaniu domyślnych ustawień fabrycznych — 

patrz punkt 10.3.

KBSOUNDD KBSOUNDD

0012 KBSOUND STAR

1234 KBSOUND STAR Parowanie

Parowanie

Parowanie0519 KBSOUND STAR

Parowanie2805 KBSOUND STAR

Enter PASSWORD

Cancel Pair

0

1

GHI

PQRS

4

7

2
ABC

JKL

TUV

5

8

MNO

WXYZ

3

6

9

DEF

KBSOUNDD

1234 KBSOUND STAR Zapomij

KBSOUND

1234 KBSOUND STAR

KBSOUND

1234 KBSOUND STAR

MasterAux

Master

BLUETOOTH ID:

0001 KBSOUND STAR
PASSWORD:

4582
MAC address:

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

Pamiętaj, że ponowne sparowanie będzie wymagać 

podania hasła, więc przed skasowaniem parowania 

zanotuj dotychczasowe hasło.

Ostrzeżenie: Niektóre urządzenia z systemem ANDROID 
po skasowaniu parowania nie usuwają wszystkich 
danych wewnętrznych i ponowne sparowanie będzie 
wymagać przywrócenia hasła modułu MASTER do 
ustawionego fabrycznie (patrz punkt 10.3), co oznacza, 
że usunięte zostaną wszystkie sparowane urządzenia 
i przed ich ponownym użyciem będzie konieczne ich 
ponowne sparowanie. Przetestowano z następującymi 
konfi guracjami:

Urządzenie GOOGLE NEXUS 5 z systemem ANDROID 
5.0.1 oraz urządzenie SAMSUNG GALAXY ALPHA z 
systemem ANDROID 4.4.4.

Aby odłączyć aplikację od modułu MASTER, zamknij 
aplikację. Upewnij się, że aplikacja jest całkowicie 
wyłączona i nie działa w tle. Sposób zamykania 
aplikacji może się różnić w zależności od konkretnego 
urządzenia, ale procedura ta powinna być podobna. 
Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w instrukcji 
obsługi urządzenia.
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Włącz moduł MASTER i wybierz kanał audio radia analogowego FM. Włącz moduł MASTER i wybierz kanał audio radia cyfrowego DAB.

4. Słuchanie radia analogowego FM 5. Słuchanie radia cyfrowego DAB

Aplikacja w każdym urządzeniu łączącym się przez Bluetooth (wyposażonym

w system iOS lub Android) pozwala zapisać własną listę ulubionych stacji 

zarówno radia analogowego FM, jak i radia cyfrowego DAB. Zarządzanie tymi 

listami odbywa się jedynie za pomocą aplikacji w każdym z urządzeń, a nigdy 

przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Jednakże moduł MASTER może przechowywać (unikalną) listę 10 zapamiętanych 

ustawień radia FM oraz (unikalną) listę 10 zapamiętanych ustawień radia DAB, 

jeśli zarządzanie nimi odbywa się przy użyciu pilota zdalnego sterowania

(patrz rozdział 12).

KBSOUND

DAB

ESRADIO

95.8

MasterAux

Częstotliwość
aktualnie wybranej stacji

w tunerze radia FM

Przejście do EKRANU
ULUBIONYCH

STACJI RADIA FM

Informacje RDS (systemu przesyłu
danych radiowych) na temat aktualnie

wybranej stacji w tunerze radia FM

Przejście do EKRANU
KOREKTORA AUDIO

WŁ. / WYŁ.

Przyciski kanałów audio

Dodanie / usunięcie ulubionych stacji
radia FM (aby usunąć, naciśnij 
i przytrzymaj 4 sekundy)

Skanowanie

Wybieranie ręczne

Wymuszony tryb monofoniczny
radia FM

Przejście do EKRANU USTAWIEŃ

Ustawienie konfiguracji idealnej
(aby zapisać konfigurację idealną,
naciśnij i przytrzymaj 4 sekundy)

Identyfikator Bluetooth — stuknij,
aby otworzyć okno, w którym zostaną
wyświetlone dostępne urządzenia
i które umożliwi nawiązanie połączenia
z innym wybranym przez ciebie
urządzeniem.

Głośność

UstawieniaBass

FM

Scan level

1234 KBSOUND STAR

Ideal

FM MONO
Czułość skanowania

częstotliwości radia FM

KBSOUND

DAB

ESRADIO

95.8

MasterAux

FM

2 3

4 5 6

7 8 9

. 0

Anuluj Wprowadzenie

1

Stuknij w liczbę, jeśli
chcesz przejść do ekranu
umożliwiającego bezpośrednie
wprowadzenie częstotliwości
stacji radia FM.

KBSOUND

DAB

BBC5 RADIO LIVE

MasterAux

Przejście do
EKRANU ULUBIONYCH

STACJI RADIA DAB

Informacje na temat
aktualnej stacji radia DAB

Przejście do EKRANU
KOREKTORA AUDIO

WŁ. / WYŁ.

Przyciski kanałów audio

Dodanie / usunięcie ulubionych
stacji radia DAB (aby usunąć,
naciśnij i przytrzymaj 4 sekundy)

Następna / poprzednia stacja

Przejście do EKRANU USTAWIEŃ

Ustawienie konfiguracji idealnej
(aby zapisać konfigurację idealną,
naciśnij i przytrzymaj 4 sekundy)

Identyfikator Bluetooth — stuknij,
aby otworzyć okno, w którym zostaną
wyświetlone dostępne urządzenia
i które umożliwi nawiązanie połączenia
z innym wybranym przez ciebie urządzeniem.

Głośność

UstawieniaBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

INFORMATION RECEIVED DAB RADIO

BBC WORLD SERVICE UCB UK RADIO
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Podłącz urządzenie Bluetooth do transmisji strumieniowej (smartfon,

komputer, urządzenie Amazon Alexa itd.) do modułu MASTER.

6. Słuchanie transmisji audio przez Bluetooth

Jeśli chcesz przesyłać muzykę, wybierz kanał audio Bluetooth.

6.1 PAROWANIE I ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ AUDIO PRZEZ BLUETOOTH

1. Upewnij się, że aplikacja KBSOUND STAR jest  

 zamknięta i nie działa w tle (patrz punkt 14.15  

 często zadawanych pytań). 

2. Otwórz menu ustawień Bluetooth systemu iOS. 

3. Wybierz identyfi kator Bluetooth aplikacji  

 KBSOUND STAR (np. 0001 KBSOUND STAR).

4. Wprowadź hasło (np. 4582). Jest to potrzebne  

 tylko podczas parowania, nie jest wymagane do  

 nawiązywania połączeń w przyszłości.

5. Sprawdź, czy moduł MASTER (np. 0001

 KBSOUND STAR) jest prawidłowo połączony.

6.1.1 URZĄDZENIA Z SYSTEMEM iOS

Bluetooth

DEVICES

0001 KBSOUND STAR

PIN   4582

KBSOUND STAR

Bluetooth

0001 KBSOUND STAR Connected

0

1

GHI

PQRS

4

7

2
ABC

JKL

TUV

5

8

MNO

WXYZ

3

6

9

DEF

JF14 FREEDOM Not Connected

BT 140401 Not Connected

W przypadku pierwszego parowania urządzenia z modułem

MASTER identyfi kator Bluetooth i hasło KBSOUND STAR będą

ustawione na wartości fabryczne. Dane te można znaleźć

na etykiecie umieszczonej na module MASTER.

BLUETOOTH ID:

0001 KBSOUND STAR
PASSWORD:

4582
MAC address:

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

KBSOUND

DAB

iPhone 8

MasterAux WŁ. / WYŁ.

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Odłączenie
urządzenia audio
Bluetooth (A2DP)

Nazwa
podłączonego
urządzenia

Informacja na
temat aktualnej
transmisji
strumieniowej

Hope of deliverance
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6.2.1. URZĄDZENIA Z SYSTEMEM iOS

Istnieją dwie możliwe opcje:

1. Otwórz menu ustawień Bluetooth

 systemu iOS i wyłącz Bluetooth.

 (Wskazane jest wyłączenie całego   

 interfejsu Bluetooth, mimo że niektóre   

 modele i wersje systemu iOS pozwalają

 na odłączanie poszczególnych urządzeń).

2. W aplikacji stuknij ikonę „Rozłącz”

 na ekranie „Audio przez Bluetooth”.

Bluetooth

0105 KBSOUND STAR Connected

JF14 FREEDOM Not Connected

BT 140401 Not Connected

Bluetooth

6.1.2. URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID 6.2 WYŁĄCZENIE AUDIO PRZEZ BLUETOOTH

1. Upewnij się, że aplikacja KBSOUND STAR jest zamknięta i nie działa w tle (patrz punkt

 14.15 często zadawanych pytań).

2. Otwórz menu ustawień Bluetooth systemu ANDROID.

3. Wybierz identyfi kator Bluetooth aplikacji KBSOUND STAR (np. 0001 KBSOUND STAR).

4. Wprowadź hasło (np. 4582). Jest to potrzebne tylko podczas parowania, nie jest wymagane

 do nawiązywania połączeń w przyszłości.

5. Sprawdź, czy moduł MASTER (np. 0001 KBSOUND STAR) jest prawidłowo połączony.

Uwaga: Powyższa procedura ma jedynie charakter 

przykładowy (dla urządzenia GOOGLE NEXUS 5 z systemem 

ANDROID 5.0.1), ponieważ różne urządzenia mogą mieć różne 

konfi guracje w zależności od marki, modelu i wersji. 

KBSOUND STAR

Jeżeli aplikacja KBSOUND STAR
działa w tle, zamknij ją.

0001 KBSOUND STAR
0001 KBSOUND STAR
ConnectedBluetooth pairing request

0001 KBSOUND STAR

4582

KBSOUND

DAB

Bluetooth

MasterAux

UstawieniaBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Bluetooth Audio Streaming
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Jeżeli chcesz przesyłać muzykę z komputera, przejdź do Panelu sterowania, 

wybierz opcje interfejsu Bluetooth i nawiąż połączenie z modułem MASTER 

(XXXX KBSOUND STAR).

Bluetooth: On

Show Bluetooth in menu bar

Devices

ASUOP5KSE

1234 KBSOUND STAR

GDMALLBT3

Turn Bluetooth Off

Advanced...

6.3. INNE URZĄDZENIA OBSŁUGUJĄCE INTERFEJS BLUETOOTH

6.3.1. KOMPUTER

6.2.2. URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID

Uwaga: Poniższa procedura ma jedynie 

charakter przykładowy (dla urządzenia

GOOGLE NEXUS 5 z systemem ANDROID 5.0.1), 

ponieważ różne urządzenia mogą mieć

różne konfi guracje w zależności od marki, 

modelu i wersji.

0001 KBSOUND STAR
Connected

GW LITE CONN

Paired devices

On Off

Istnieją dwie możliwe opcje:

1. Otwórz menu ustawień Bluetooth   

 systemu ANDROID i wyłącz Bluetooth. 

 (Wskazane jest wyłączenie całego   

 interfejsu Bluetooth, mimo że niektóre   

 modele i wersje systemu iOS pozwalają na  

 odłączanie poszczególnych urządzeń).

2. W aplikacji stuknij ikonę „Wyłącz

 Bluetooth” na ekranie „Audio

 przez Bluetooth”. KBSOUND

DAB

Bluetooth

MasterAux

UstawieniaBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Bluetooth Audio Streaming

KBSOUND

DAB

Mi PC

MasterAux WŁ. / WYŁ.

UstawieniaBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Odłączenie urządzenia
audio Bluetooth (A2DP)

Nazwa podłączonego
urządzenia

Informacja na temat
aktualnej transmisji
strumieniowej

Hope of deliverance
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Jeżeli chcesz przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia Amazon Alexa, 

skonfi guruj połączenie Bluetooth z aplikacją KBSOUND STAR i powiedz „Alexa, 

połącz z głośnikiem”.

Aby w dowolnym momencie zmienić źródło transmisji strumieniowej przez 

Bluetooth, odłącz urządzenie Bluetooth (A2DP), naciskając przeznaczoną 

do tego ikonę na ekranie aplikacji, a następnie podłącz nowe urządzenie, 

postępując według tej samej procedury.

Uwaga: Połączenie urządzenia Amazon Alexa z modułem MASTER przez 

Bluetooth wymaga, by hasło modułu MASTER było ustawione na 0000.

6.3.2. URZĄDZENIA AMAZON ALEXA

Pewne funkcje na ekranie „Ustawienia”, takie jak: Wyjście głośnikowe (Master), Wyjście liniowe 

(Aux), Bluetooth i Pilot zdalnego sterowania, można zablokować, korzystając z ekranu „Informacje 

na temat aplikacji”.  Taka blokada uniemożliwi dokonanie niepożądanych zmian w konfi guracji.

Przejdź do ekranu „Informacje na temat aplikacji” i pięciokrotnie stuknij w logo aplikacji STAR,

aby zablokować względnie odblokować menu.

Blokada menu Odblokowane menu

7. Ustawienia

AUTO POWER - ON

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

TRYB IDEAL

DAB

KANAŁY AUDIO

WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE (MASTER)

WYJŚCIE LINII (AUX)

BLUETOOTH

POLIT ZDALEGO STEROWANIA

Język                            English >

Cofnij

KBSOUND

DAB

Echo Dot

MasterAux WŁ. / WYŁ.

UstawieniaBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Odłączenie urządzenia
audio Bluetooth (A2DP)

„Alexa,
połącz

z głośnikiem”

Nazwa podłączonego
urządzenia

Informacja na temat
aktualnej transmisji
strumieniowej

Hope of deliverance

AUTO POWER - ON

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

TRYB IDEAL

DAB

KANAŁY AUDIO

WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE (MASTER)

WYJŚCIE LINII (AUX)

BLUETOOTH

POLIT ZDALEGO STEROWANIA

Język                            English >

Cofnij
Przejście do
EKRANU
INFORMACJI NA
TEMAT APLIKACJI

Przejście do
poprzedniego

EKRANU
(Android = również

standardowy
przycisk „Wstecz”)

1234 KBSOUND STAR1234 KBSOUND STAR

Back

KB

Pięciokrotne stuknięcie w logo
aplikacji STAR włącza względnie
wyłącza blokadę menu.
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7.1. WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE

Tryb WŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO oznacza status (WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY) 

i ustawienia audio (kanału i głośności) modułu MASTER bądź też modułów 

dodatkowych AUX w momencie włączenia zasilania z sieci 230 / 120 V. Ustawienie 

fabryczne to WYŁĄCZONY.

Aby dostosować ustawienia trybu uruchamiania do preferencji indywidualnych, 

skorzystaj z funkcji WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE:

Jeżeli WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE jest nieaktywne, 

wówczas w momencie podłączenia modułu 

MASTER do zasilania z sieci rozpocznie on działanie 

w trybie WYŁĄCZONYM (bez audio).

Jeżeli WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE jest aktywne, 

wówczas w momencie podłączenia modułu 

MASTER do zasilania z sieci rozpocznie on działanie 

w trybie WŁĄCZONYM ze wcześniej określoną 

konfi guracją ustawień audio.

Ustawienia WŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO 

stanowią konfi gurację charakterystyczną dla 

modułu MASTER. Jest ona unikalna, choć można ją 

aktywować lub dezaktywować za pomocą każdej 

aplikacji zainstalowanej na dowolnym urządzeniu,

a także za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Aktywnymi ustawieniami audio będą zawsze 

ostatnie określone za pomocą aplikacji lub pilota 

zdalnego sterowania.

2. Aktywuj opcję 

konfi guracyjną na 

ekranie WŁĄCZANIA 

AUTOMATYCZNEGO. W 

momencie włączenia 

przycisku modułu 

MASTER bądź też 

modułu dodatkowego 

AUX ustawienia 

audio zostaną 

zaktualizowane do 

nowej konfi guracji.

Master

AUTO POWER-ON

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

Aux

Cofnij
KB

DAB

95.8

MasterAux

UstawieniaBass

FM

Ideal

Uwaga: Konfi guracja WŁĄCZANIA AUTOMATYCZNEGO 

z wyłączonym modułem MASTER i włączonym 

modułem dodatkowym AUX (MASTER=OFF, AUX=ON) 

zadziała jedynie wówczas, gdy włączone będzie 

zasilanie sieciowe modułu MASTER.

IDEAL MODE

1234 KBSOUND STAR

O aplikacjiCofnij
KB

DAB

101.0

MasterAux

UstawieniaPop

FM

Ideal

FM MONO

7.2. KONFIGURACJA IDEAL

1. Użycie aplikacji do zapisania konfi guracji IDEAL na urządzeniu użytkownika

Każdy użytkownik może użyć aplikacji do ustawienia własnej konfi guracji IDEAL

w posiadanym urządzeniu, która obejmuje wybór kanału audio (radio FM, radio 

DAB, Bluetooth), głośność i ustawienia korektora audio.

Aby zapisać konfi gurację IDEAL w każdym urządzeniu:

Wybierz żądany kanał audio (radio FM, radio DAB, Bluetooth), głośność i 

ustawienia korektora audio.

Naciśnij przycisk „Ideal” na ekranie „Konfi guracja idealna”. Po naciśnięciu przycisku 

ustawienia audio zostaną zaktualizowane do nowej konfi guracji.

Ustawienia te 

obowiązujące jedynie 

dla danego urządzenia 

użytkownika.

1. Wybierz żądany 

kanał audio (radio FM, 

radio DAB, Bluetooth) i 

głośność dla momentu 

uruchomienia.
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7.3. RADIO CYFROWE DAB

7.4. KANAŁY AUDIO

Nieużywane kanały audio można 

dezaktywować, a wówczas odpowiedni 

przycisk nie pojawi się na ekranie opcji audio.

Pamiętaj, że wybór ten nadpisuje ustawienia 

wszystkich dostępnych kanałów audio w 

pozostałych modułach KBSOUND STAR 

zarządzanych przez inne urządzenie.

FM

KANAŁY AUDIO

1234 KBSOUND STAR

O aplikcji

DAB

Bluetooth

Cofnij

2. Użycie zakupionego dodatkowo pilota zdalnego sterowania do zapisania konfi guracji 

idealnej w module MASTER.

Konfi gurację idealną obejmującą kanał audio (radio FM, radio DAB, Bluetooth), głośność i ustawienia 

korektora audio można zapisać w module MASTER za pomocą pilota zdalnego sterowania.

W celu zachowania tej informacji w module MASTER można użyć jedynie pilota zdalnego sterowania 

i nie można tego w żadnym razie wykonać z poziomu aplikacji.

Wybór przycisku ustawień radia DAB umożliwia zaktualizowanie 

i zresetowanie usług radiofonii cyfrowej DAB.  

Master

7.5 WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE (MASTER)

IR

E
Q

DAB

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

Update DAB services. Adds new services found

Cofnij

Uaktualnij

Re-scan the DAB services available. It replaces
all the DAB services by the new ones. It also deletes
all the DAB favourites

Resetuj

Aktualizacja radia DAB w module MASTER

Zresetowanie radia DAB w module MASTER

Stereo / Mono

WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE (MASTER)

LIMIT GŁOŚNOŚCI (MASTER)

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

STEREO i AUDIO.

Cofnij

Min Średnio
niskie

Średnio
wysokie

Max

Wybór trybu wyjścia głośnikowego modułu MASTER — MONO lub STEREO

Ograniczenie maksymalnej głośności wyjścia głośnikowego
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7.7 BLUETOOTH

7.6. WYJŚCIE LINIOWE (AUX) 7.8. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Zmiana identyfi katora Bluetooth wymaga 

„zapomnienia urządzenia” i „sparowania” jeszcze 

raz z poziomu menu ustawień Bluetooth z użyciem 

nowej nazwy.

Przed naciśnięciem „Dalej” zanotuj hasło, ponieważ 

w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne 

parowanie (patrz rozdział 8).

Stanowiący wyposażenie dodatkowe pilot zdalnego 

sterowania może działać jednocześnie z aplikacją. Korzystanie 

z niego wymaga aktywowania odpowiedniej opcji.

Wybierz żądany język aplikacji.

Więcej informacji na temat obsługi systemu za pomocą 

pilota zdalnego sterowania — patrz rozdział 12.

7.9. JĘZYKI

Uwaga: Głośnością zarówno modułu MASTER, jak i modułu dodatkowego

AUX steruje się za pośrednictwem paska głośności aplikacji. Moduły MASTER

i AUX mogą mieć różne poziomy dźwięku, jeżeli wcześniej dokonano regulacji 

za pomocą przełączników ograniczenia głośności w module dodatkowym AUX 

(patrz rozdział 11). Pamiętaj, że urządzenie Bluetooth komunikuje się jedynie 

z modułem MASTER, więc zasięg należy zmierzyć między miejscem, w którym 

przebywa użytkownik, a modułem MASTER. Nie można go nigdy odnosić do 

miejsca, w którym znajdują się głośniki ani wzmacniacze dodatkowe.

Deutsch

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

English

Español

Français 

Cofnij

Nederlandse

Norsk 

Polskie 

Aux

WYŚCIE LINII (AUX)

1234 KBSOUND STAR

O aplikacjiCofnij

Master u Aux

Aktywny lub nieaktywny przycisk modułu AUX na ekranie opcji audio

Aktywuj tę opcję, jeżeli moduły MASTER i AUX
mają być włączane i wyłączane jednocześnie przy
użyciu tylko jednego przycisku na ekranie opcji audio.

KB
MasterAux

KB
Master

Zdalnego sterowania

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1234 KBSOUND STAR

O aplikacjiCofnij

Aktywowanie / dezaktywowanie
pilota zdalnego sterowania

Kuchnia

BLUETOOTH ID

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

Hasło                              1234

Zmiana identyfikatora Bluetooth wymaga

Cofnij

Identyfikator i hasło
modułu MASTER
dla połączenia Bluetooth
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8. Tryb wielomodułowy (multi-room): 
Identyfi kator Bluetooth

W danym mieszkaniu lub budynku może być zamontowany więcej niż jeden moduł MASTER.

Do każdego z nich będzie przypisany niepowtarzalny identyfi kator Bluetooth i hasło KBSOUND STAR.

Ustawiony fabrycznie domyślny identyfi kator Bluetooth dla każdego modułu MASTER to XXXX 

KBSOUND STAR, gdzie XXXX oznacza numer z przedziału od 0000 do 9999. Domyślnym hasłem 

dla każdego modułu MASTER jest 4-cyfrowy numer z przedziału od 0000 do 9999 (różny od 

występującego w identyfi katorze Bluetooth KBSOUND STAR). Dane te można znaleźć na etykiecie 

umieszczonej na module MASTER, a także na etykiecie znajdującej się na egzemplarzu „Szybkiego 

przewodnika”.

Jeżeli w danym mieszkaniu lub budynku zamontowano więcej niż jeden moduł MASTER, wygodnie 

jest zmienić nazwę identyfi katora Bluetooth KBSOUND STAR, aby ułatwić sobie codzienne 

korzystanie z systemu.

Nazwa identyfi katora może się składać wyłącznie z liter i cyfr. Niedozwolone 

jest stosowanie innych znaków. Dla ułatwienia identyfi kacji każdego z modułów 

MASTER istotne jest, by wykorzystywane nazwy były znaczące. (Rada: najlepiej 

używać takich nazw, jak np. KUCHNIA, SALON, SYPIALNIA itd.).

Ostrzeżenie: Jeżeli nie pamiętasz identyfi katora Bluetooth bądź też hasła, przywróć 
ustawienia fabryczne (patrz punkt 10.3).

BLUETOOTH ID:

5091 KBSOUND STAR
PASSWORD:

MAC address:

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

****

BLUETOOTH ID:

2819 KBSOUND STAR
PASSWORD:

MAC address:

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

****

BLUETOOTH ID:

0105 KBSOUND STAR
PASSWORD:

MAC address:

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

****

Aby dostosować identyfi kator Bluetooth i hasło KBSOUND STAR do preferencji 

indywidualnych, otwórz „Ustawienia”, przejdź do BLUETOOTH i odpowiednio 

zmodyfi kuj identyfi kator bądź też hasło.

Kuchnia

BLUETOOTH ID

1234 KBSOUND STAR

O aplikacji

Hasło                              1234

Zmiana identyfikatora Bluetooth wymaga

Cofnij

Identyfikator i hasło
modułu MASTER
dla połączenia Bluetooth
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Uwaga dotycząca systemu ANDROID: W niektórych 

modelach i wersjach urządzeń z systemem ANDROID możliwe 

jest dostosowanie identyfi katora Bluetooth do preferencji 

indywidualnych w menu ustawień Bluetooth systemu 

ANDROID. Jednakże aplikacja KBSOUND STAR nie może 

zaktualizować zmodyfi kowanego w ten sposób identyfi katora 

Bluetooth KBSOUND STAR. Dlatego też w przypadku zmiany 

identyfi katora Bluetooth KBSOUND STAR z poziomu menu 

ustawień systemu ANDROID dla uniknięcia problemów 

pamiętaj, by użyć tej samej nazwy, z której korzysta aplikacja.

Uwaga: Aktualizacja menu ustawień Bluetooth systemu iOS 

względnie ANDROID po zmianie identyfi katora Bluetooth 

KBSOUND STAR w niektórych modelach i wersjach urządzeń 

może wymagać rozłączenia i ponownego nawiązania 

połączenia, natomiast w innych — skasowania parowania i 

ponownego sparowania.

Ostrzeżenie dotyczące systemu ANDROID: 
Miej na uwadze, że niektóre modele i wersje 
urządzeń z systemem ANDROID wymagają 
przywrócenia ustawień fabrycznych 
w przypadku skasowania parowania i 
ponownego sparowania. Pamiętaj, że 
skasowanie parowania i ponowne sparowanie 
wymaga znajomości hasła

Wielu użytkowników może sparować urządzenia. Jednakże w danym momencie połączony może 

być tylko jeden. Gdy jeden użytkownik jest połączony, drugi nie może nawiązać połączenia z tym 

samym modułem MASTER, dopóki pierwszy nie odłączy swojego urządzenia. (Patrz punkt 3.1 

dotyczący połączenia z interfejsem Bluetooth o niskim poborze energii (BLE) oraz punkty 6.1.1

i 6.1.2 dotyczące przesyłania audio przez Bluetooth).

Wiele sparowanych urządzeń
Tylko jeden podłączony użytkownik

Bluetooth

MASTER

9. Tryb wieloużytkownikowy (multi-user)

Bluetooth

5091 KBSOUND BT Not Connected

MY DEVICES

2819 KBSOUND BT Not Connected

0105 KBSOUND BT Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected

5091 KBSOUND STAR Not Con

MY DEVICES

2819 KBSOUND STAR Not Con

0105 KBSOUND STAR Not Con

Bluetooth

KITCHEN Not Connected

MY DEVICES

BEDROOM Not Connected

LIVING ROOM Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected

KITCHEN Not Connected

MY DEVICES

BEDROOM Not Connected

LIVING ROOM Not Connecte
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10. Tryb pracy

10.1. GŁOŚNOŚĆ

Jeżeli wybranym kanałem audio jest Bluetooth, 
można posłużyć się przyciskami głośności 
urządzenia, paskiem głośności aplikacji KBSOUND 
STAR lub paskiem głośności wybranego źródła 
strumienia audio (aplikacji Odtwarzacz muzyki, 
TuneIn, Spotify itd.).

Jeżeli źródłem strumienia audio przez Bluetooth 
jest inne urządzenie (inny smartfon, komputer, 
urządzenia Amazon Alexa itd.), głośnością steruje 
się z podłączonego urządzenia.

W przypadku wybrania radia analogowego FM 
lub cyfrowego DAB jako źródła muzyki, głośnością 
radia zarządza się jedynie za pomocą paska 
głośności aplikacji.

10.2. POWIADOMIENIA I ROZMOWY TELEFONICZNE PODCZAS DZIAŁANIA SYSTEMU

W przypadku odebrania przez urządzenie połączenia telefonicznego, w 

czasie gdy jest połączone przez profi l Bluetooth A2DP z modułem MASTER, 

w smartfonie będzie słychać sygnał dzwonka. Rozmowa telefoniczna będzie 

prowadzona jedynie za pośrednictwem smartfona i w żadnym razie nie zostanie 

przekazana na głośniki.

W przypadku odebrania przez urządzenie powiadomienia (o otrzymanej 

wiadomości poczty elektronicznej, SMS, komunikatora WhatsApp itd.), w czasie 

gdy jest połączone przez profi l Bluetooth A2DP z modułem MASTER, smartfon 

prześle dźwięk tego sygnału do strumienia audio przez Bluetooth. Jeżeli 

Bluetooth został wybrany jako źródło audio w module MASTER, powiadomienia 

będą słyszane przez głośniki. Jeśli jednak moduł MASTER jest WYŁĄCZONY 

lub wybranym źródłem audio jest radio analogowe FM, nie będzie słychać 

powiadomień przez głośniki.

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że powiadomienia są uzależnione 
od konfi guracji w menu ustawień powiadomień systemu 
iOS względnie ANDROID, a także mogą zależeć od ustawień 
każdej poszczególnej aplikacji (na przykład konfi guracji 
komunikatora WhatsApp).

Uwaga: Pamiętaj, że poziom dźwięku zależy od 
urządzenia, odtwarzanej ścieżki itd. Różne urządzenia 
(z systemem iOS, z systemem ANDROID, urządzenia 
Alexa, komputery itd.) zachowują się w odmienny 
sposób. Wskazane jest ustawienie poziomu głośności 
w urządzeniu Bluetooth na 60 – 80%, a następnie 
zarządzanie głośnością za pomocą paska głośności 
aplikacji.

KBSOUND

00001 KBSOUN...

Scan level

RNE 1.

Ustawienia

D

00001 KBSOUN...

100.5

Master

Głośność radia FM

KBSOUND

Fm

Bluetooth Audio Streaming

See information in your Music Player

Music Player

D

Fm

o Streaming

c Player

Player

00001 KBSOUN...

Master

Głośność
urządzenia
Bluetooth
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10.3. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

1. Zamknij aplikację KBSOUND STAR (ważne, by nie działała w tle).

2. WYŁĄCZ interfejs Bluetooth z poziomu menu ustawień Bluetooth systemu iOS względnie ANDROID.

3. Zresetuj moduł MASTER.

4. WŁĄCZ interfejs Bluetooth z poziomu menu ustawień Bluetooth systemu iOS lub ANDROID.

5. Sparuj i podłącz urządzenie (patrz rozdział 3).

Ostrzeżenie: Zresetowanie modułu MASTER do domyślnych 
ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie wszystkich 
ustawień i wszystkich sparowań z rozmaitymi urządzeniami. 
Identyfi kator Bluetooth i hasło KBSOUND STAR można znaleźć 
na etykiecie umieszczonej na module MASTER.

BLUETOOTH ID:

0001 KBSOUND STAR
PASSWORD:

4582
MAC address:

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

Moduł MASTER jest wyposażony w wyjście liniowe (AUX), do którego można podłączyć wzmacniacze.

Konieczne jest użycie wzmacniacza dodatkowego (nr ref. 13204), aby rozbudować system o maksymalnie 

4 wzmacniacze. Moduły AUX i MASTER mogą być WŁĄCZANE jednocześnie lub oddzielnie przy użyciu 

odpowiedniej konfi guracji w menu ustawień (patrz punkt 7.6).

Głośnością zarówno modułu MASTER, jak i modułu AUX steruje równocześnie się za pośrednictwem

paska głośności aplikacji.

W razie potrzeby można regulować poziom wyjścia dźwięku

wzmacniaczy, ustawiając przełączniki ograniczenia głośności

w momencie montażu.

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że urządzenie Bluetooth 
komunikuje się jedynie z modułem MASTER, więc 
zasięg należy zmierzyć między miejscem, w którym 
przebywa użytkownik, a modułem MASTER. Nie 
można go nigdy odnosić do miejsca, w którym 
znajdują się głośniki ani wzmacniacze dodatkowe.

11. Opcjonalny wzmacniacz dodatkowy

Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku przez 10 sekund
powoduje przywrócenie
ustawień fabrycznych

STEREO
ON

1 2 3

MONO
ON

1 2 3

MAKSYMALNY
ON

1 2 3

ON

1 2 3

ON

1 2 3

ON

1 2 3

120/230V
N

F
120/230V

Antena
(76 cm)

master

6246566L+R-R+ L- aux

120/230V
N

F
120/230V 120/230V

N

F
120/230V

6246566L+R-R+ L- 6246566L+R-R+ L-
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12. Pilot zdalnego sterowania

Nasz system nagłośnienia 

KBSOUND STAR może 

być również sterowany za 

pomocą sprzedawanego 

oddzielnie pilota 

zdalnego sterowania.

(Nie wchodzi w skład 

niniejszego zestawu)

6”

6”

6”

2”

2”

2”

6”

6”

6”

FORCED MONOFORCED MONO

6”

6”

IDENTIFIERIDENTIFIER

6”

6”

2”

2”

2”

EQEQ

EQEQ

EQEQ

EQEQ

6”

6”

6”

6”

6”

6”

6”

Zapytanie o poziom
czułości skanowania

częstotliwości radia FM

Ustawienie aktualnej
konfi guracji jako

konfi guracji idealnej

Ustawienie poziomu czułości 
skanowania częstotliwości stacji 

radia FM: 1, 2 lub 3

Ustawienie włączania 
automatycznego dla

modułu MASTER

Ustawienie włączania 
automatycznego dla wyjścia 

liniowego AUX

Ustawienie poziomu
wyjścia głośnikowego modułu 

MASTER: niskiZapisanie zapamiętanych
ustawień radia FM / DAB

Ustawienie poziomu
wyjścia głośnikowego modułu 

MASTER: średnio niski
Usunięcie zapamiętanych
ustawień radia FM / DAB

Ustawienie poziomu
wyjścia głośnikowego modułu 

MASTER: średnio wysoki

Usunięcie wszystkich 
zapamiętanych ustawień

radia FM / DAB

Ustawienie poziomu
wyjścia głośnikowego modułu 

MASTER: maksymalny

Aktualizacja dostępnych
stacji radia DAB

Ustawienie trybu
monofonicznego wyjścia 

głośnikowego modułu MASTER

Zresetowanie dostępnych
stacji radia DAB

Ustawienie wyjścia
głośnikowego

modułu MASTER 

Wymuszony trybu
monofoniczny radia FM

Wersja

Odłączenie identyfi katora
Bluetooth

Zapytanie o identyfi kator
Bluetooth

Zapytanie o hasło
połączenia Bluetooth

EQ

Następna / poprzednia stacja radia FM / DAB

(naciśnięcie i przytrzymanie)

Następne / poprzednie zapamiętane

ustawienia radia FM / DAB (krótkie naciśnięcie)

Następny / poprzedni utwór strumienia

audio Bluetooth

Głośność

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku

odłącza Bluetooth (A2DP))

Korektor audio

Źródła audio

Hasło Bluetooth (odczyt)

Dodanie do listy zapamiętanych ustawień
radia FM / DAB

Wymuszony tryb monofoniczny

Wybieranie ręczne poprzez bezpośrednie
wprowadzenie częstotliwości radia FM
(np. 96,4 MHz)

Wybieranie ręczne poprzez bezpośrednie

wprowadzenie usługi DAB

(np. numeru usługi 46 na liście)

Bezpośredni dostęp do zapamiętanych
ustawień radia FM (1 – 10)

Konfiguracja idealna

Identyfikator Bluetooth (odczyt)

Odłączenie Bluetooth (A2DP)

Aktualizacja dostępnych stacji radia DAB

Odtwarzanie / wstrzymanie strumienia

audio Bluetooth

Czułość skanowania
częstotliwości radia FM

Włączanie automatyczne

Skasowanie wszystkich
zapamiętanych ustawień

radia FM / DAB

Usunięcie z listy
zapamiętanych ustawień

radia FM / DAB

WŁ. / WYŁ.
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1

3

120/230V
N

F
120/230V

Antena
 (76 cm)

L+R-R+ L-

EQ

MODUŁ MASTER

MODUŁ AUX

PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA

2

3

1

Zapamiętane ustawienia radia FM (moduł MASTER)
Zapamiętane ustawienia radia DAB (moduł MASTER)
-----------------------------
Konfi guracja idealna (moduł MASTER)

13. Specyfi kacje techniczne

52793 (FM) / 52792 (DAB) MINIMALNY NORMALNY MAKSYMALNY UWAGI

Wymiary 200x53x56 mm

Napięcie 85 264 V ~ 50/60 Hz, zacisk F, N

Częstotliwość 47 63 Hz 50/60 Hz, zacisk F, N

Zapotrzebowanie na moc 10 60 W Zaciski F, N (nr ref. 52391/92)

Wzmocniony sygnał wyjściowy 

2,5 W Zaciski L, R powyżej 16 Ω

5 W Zaciski L, R powyżej 8 Ω

10 W Zaciski L, R powyżej 4 Ω

Pasmo przenoszenia 20 20.000 Hz

Sygnał włączenia wzmacniacza dodatkowego
12 14 V Zaciski 62, 4

220 mA

Sygnał wyjściowy wzmacniacza dodatkowego 0 3,5 V (wartość skuteczna) Zaciski 65, 66

Zniekształcenia 0,3 %

Przesłuch -68 -85 dB

Zakres częstotliwości radia FM 87,5 108.0 MHz

Zakres częstotliwości radia DAB 174 240 MHz

Impedancja anteny radia FM 75 Ω Złącze typu RF

Impedancja anteny radia DAB 50 Ω Złącze typu RF

Czułość anteny 1,7 3,5 μV

Zniekształcenia tunera radia FM 0,1 0,5 %

Specyfi kacja Bluetooth 

Klasa 2 BT 4.2 tryb

podwójny

BLE

A2DP 1.3

AVRCP 1.6

Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy 2,4 GHz Pasmo ISM

Moc nadawania (Tx) 2 dBm

Antena radiowa RF Wewnętrzna

Zasięg działania łączności Bluetooth 10 m

13.1. MODUŁ MASTER
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13204 MINIMALNY NORMALNY MAKSYMALNY UWAGI

Wymiary 200x53x56 mm

Napięcie 85 264 V ~ 50/60 Hz, zacisk F, N

Częstotliwość 47 63 Hz 50/60 Hz, zacisk F, N

Zapotrzebowanie na moc 10 60 W Zaciski F, N

Sygnał wyjściowy 

2,5 W Zaciski L, R (16 Ω)

5 W Zaciski L, R (8 Ω)

10 W Zaciski L, R (4 Ω)

Pasmo przenoszenia 20 20.000 Hz

Poziom włączania automatycznego 10 20 V Zaciski 62, 4

Sygnał wejściowy 0 3,5 V (wartość skuteczna) Zaciski 65, 66

Zniekształcenia 0,3 %

Przesłuch 68 85 dB

13.2 WZMACNIACZ 14. Często zadawane pytania (FAQ)

14.1. TRYB KOREKTORA AUDIO

14.2. NAZWA I HASŁO BLUETOOTH

14.3. ODBIÓR RADIA FM / DAB

14.4. ODBIÓR INFORMACJI SYSTEMU RDS

Tryb korektora audio jest zapisany w module MASTER. W rezultacie konfi guracja korektora 

audio jest zgodna z ostatnimi ustawieniami dokonanymi przez ostatniego użytkownika.

Na egzemplarzu „Szybkiego przewodnika” znajduje się kopia etykiety umieszczonej na 

module MASTER z podanym identyfi katorem i hasłem Bluetooth KBSOUND STAR.

Niniejszy produkt został zaprojektowany i przetestowany pod kątem zapewnienia należytej 

ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Poprawienie jakości odbioru radia FM / DAB: przedłuż przewód anteny napowietrznej i 

dostosuj kąt jej ustawienia w celu uzyskania najlepszego odbioru. Zadbaj o umieszczenie jej 

możliwie jak najdalej od wszelkich źródeł szumu elektrycznego, takich jak lampy halogenowe 

lub diodowe, urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, żarówki jarzeniowe itd.

Aplikacja jest przystosowana do odbioru informacji nadawanych w systemie przesyłu danych 

radiowych RDS i prezentowania ich obok wyświetlanej częstotliwości.

Jednakże niektóre stacje radia FM nie nadają żadnych informacji w systemie RDS. Również 

w przypadku słabego odbioru radia FM informacje systemu RDS mogą nie być odbierane 

poprawnie, nawet jeśli słychać dźwięk transmisji radiowej. W takich przypadkach informacje 

systemu RDS nie będą wyświetlane. Aby to skorygować, upewnij się, że stacja radiowa wysyła 

sygnał FM, i użyj anteny przeznaczonej do odbioru sygnałów radiowych FM.

14.5. ODBIERANIE ROZMÓW PODCZAS SŁUCHANIA RADIA FM / DAB

Pamiętaj, że sygnał radia FM / DAB nie jest wstrzymywany, gdy urządzenie odbierze 

połączenie telefoniczne.
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14.6. SŁABY SYGNAŁ BLUETOOTH

Częste przerwy w sygnale Bluetooth mogą być spowodowane obecnością przeszkód między 
urządzeniem a modułem MASTER. 

Aby uniknąć takich problemów, umieść moduł MASTER z dala od innych źródeł fal radiowych, 
takich jak inny sprzęt łączności bezprzewodowej Bluetooth lub wi-fi . Pamiętaj, że zarządzaniem 
połączeniem Bluetooth zajmuje się system operacyjny urządzenia, ponieważ moduł MASTER nie ma 
kontroli nad tym procesem.

14.7. BŁĘDY PAROWANIA URZĄDZEŃ BLUETOOTH

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego i natychmiast w ponownej próbie prawidłowego 
hasła może się czasem okazać, że urządzenie nie nawiąże połączenia. Aby wyeliminować ten 
problem, zamknij aplikację i ponownie podaj prawidłowe hasło. Jeżeli połączenie nadal nie działa, 
zamknij aplikację, zresetuj moduł MASTER i raz jeszcze wprowadź prawidłowe hasło.

W niektórych urządzeniach z systemem ANDROID może okazać się konieczne dwukrotne wpisanie 
hasła: raz dla interfejsu bezprzewodowego Bluetooth o niskim poborze energii (BLE) i raz dla 
systemu ustawień Bluetooth (A2DP). W takim przypadku najlepiej wprowadzić hasło najpierw w 
menu ustawień Bluetooth, a drugi raz w aplikacji. Pamiętaj, że hasło jest takie samo na obu ekranach.

W pewnych przypadkach zainicjowanie aplikacji nie powiedzie się i zostanie wyświetlony komunikat 
ostrzegawczy „Brak możliwości połączenia się przy użyciu urządzenia” lub „Brak możliwości 
sparowania urządzeń”. W takich przypadkach:

– Zamknij aplikację (ważne, by nie pozostawiać jej działającej w tle — patrz punkt 14.15 często   
 zadawanych pytań).

– Upewnij się, że moduł MASTER nie jest połączony z żadnym innym urządzeniem Bluetooth.

– Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu modułu MASTER, a moduł MASTER
 jest prawidłowo podłączony do zasilania (można to sprawdzić za pomocą pilota zdalnego   
 sterowania, jeśli jest dostępny).

– Ponownie otwórz aplikację.

Jeżeli połączenie nadal nie działa, wyłącz moduł MASTER, odczekaj kilka sekund i włącz go 
ponownie.

14.8. PROBLEMY PODCZAS ŁĄCZENIA SIĘ PRZEZ BLUETOOTH

Czasem wcześniej sparowane urządzenie Bluetooth może zażądać powtórnego podania hasła, 
aby ponownie połączyć się z modułem MASTER. Jest to spowodowane przez system operacyjny 
zainstalowany w urządzeniu i moduł MASTER nie ma nad tym kontroli. Ponowne wprowadzenie 
hasła pozwoli na dalsze prawidłowe zarządzanie urządzeniem.

14.9. BŁĘDY POŁĄCZEŃ BLUETOOTH

Podczas inicjowania aplikacji może się okazać, że zawiesza się ona w stanie „ładowania”.

Poza tym aplikacja może utracić połączenie z modułem MASTER i przestać działać. Pamiętaj, że 
połączeniem Bluetooth zarządza system operacyjny (iOS lub ANDROID) zainstalowany w urządzeniu, 
a moduł MASTER nie ma kontroli nad tym procesem. Urządzenie zarządza ponadto wieloma 
procesami równocześnie (funkcjami telefonu, wi-fi , Bluetooth i procesami wewnętrznymi), a one 
mogą wzajemnie zakłócać swoje działanie.

W takim przypadku:

– Zamknij aplikację (ważne, by nie pozostawiać jej działającej w tle — patrz punkt 14.15 często   
 zadawanych pytań).

– Upewnij się, że moduł MASTER nie jest połączony z żadnym innym urządzeniem Bluetooth.

– Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu modułu MASTER, a moduł MASTER
 jest prawidłowo podłączony do zasilania (można to sprawdzić za pomocą pilota zdalnego   
 sterowania, jeśli jest dostępny).

– Ponownie otwórz aplikację.

Jeżeli problem nie ustępuje, postępuj dalej według następującej procedury:

– Skasuj zapamiętanie urządzenia Bluetooth w aplikacji.

– Skasuj zapamiętanie urządzenia Bluetooth w menu ustawień Bluetooth urządzenia.

– Zamknij aplikację (ważne, by nie pozostawiać jej działającej w tle — patrz punkt 14.15
 często zadawanych pytań).

– Ponownie otwórz aplikację.

– Ponownie sparuj urządzenia.

14.10. WYŁĄCZENIE PRZESYŁANIA AUDIO PRZEZ BLUETOOTH (A2DP)

Niektóre modele i wersje urządzeń z systemem ANDROID dokonują tylko częściowego rozłączenia 
interfejsu Bluetooth. Ze względu na to niepełne odłączenie mogą wystąpić pewne nieprawidłowości 
w działaniu, ponieważ urządzenie jest połączone z rozmaitymi profi lami z różnych innych urządzeń. 
Aby skorygować ten problem, WYŁĄCZ Bluetooth w urządzeniu, następnie WŁĄCZ go z powrotem i 
ponownie połącz urządzenie z modułem MASTER. Jeżeli problem nie ustępuje, przywróć ustawienia 
fabryczne (patrz punkt 10.3).

Czasem podobny problem może pojawić się w urządzeniach z systemem iOS w przypadku 
wymuszonego przekierowania fBluetooth (profi l A2DP) z KBSOUND do innego urządzenia przy 
użyciu opcji AIRPLAY. Aby skorygować ten problem, WYŁĄCZ Bluetooth, następnie WŁĄCZ go z 
powrotem i ponownie połącz urządzenie z modułem MASTER. Jeżeli problem nie ustępuje, przywróć 
ustawienia fabryczne (patrz punkt 10.3).
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Aplikacja KBSOUND STAR zarządza profi lem Bluetooth o niskim poborze energii (BLE),

a także profi lami AVRCP i A2DP. Profi le AVRCP i A2DP są związane ze przesyłaniem audio

przez Bluetooth, natomiast profi l BLE jest związany z działaniem zdalnego sterowania.

Urządzenia z systemem ANDROID pozwalają na połączenie tylko

z jednym modułem MASTER przez profi l A2DP (audio).

W przypadku gdy drugi moduł MASTER ma zostać

połączony przez profi l A2DP (audio), następuje automatyczne

odłączenie pierwszego.

Urządzenia z systemem iOS mogą być połączone

równocześnie z więcej niż jednym modułem MASTER przez

profi l A2DP (audio). Jednakże aplikacja KBSOUND STAR będzie

odbierać sygnał audio tylko z jednego (pierwszego, z którym

nawiązano połączenie). Wskazane jest, by przez profi l A2DP

(audio) łączyć się w każdym momencie tylko z jednym modułem

MASTER, ponieważ tylko ten jeden może być obsługiwany.

Urządzenia z systemem iOS mogą zarządzać profi lem A2DP

Bluetooth między różnymi urządzeniami przy użyciu

przekierowania AIRPLAY. W takich przypadkach zamknij

i ponownie otwórz aplikację.

14.11. PONOWNE PODŁĄCZENIE PRZESYŁANIA AUDIO PRZEZ BLUETOOTH (A2DP)

W przypadku gdy urządzenie utraci zasięg Bluetooth, przywrócenie połączenia nastąpi 

automatycznie, jeśli urządzenie znajdzie się z powrotem w zasięgu przed upływem 60 sekund. Jeżeli 

czas przebywania urządzenia poza zasięgiem przekroczy 60 sekund, wówczas połączenie trzeba 

będzie przywrócić ręcznie (patrz rozdział 6).

W przypadku ręcznego odłączenia urządzenia z systemem iOS przez użytkownika (patrz rozdział 

6.1.1), połączenie będzie trzeba przywrócić ręcznie.

Niektóre modele i wersje urządzeń z systemem ANDROID są wyposażone w funkcje automatycznego 

przywracania połączenia, która stanowi integralną część ich wewnętrznego trybu pracy. Czasem 

może istnieć możliwość jej aktywowania i dezaktywowania z poziomu menu ustawień Bluetooth 

systemu ANDROID. Istnieją również liczne „gadżety” dla systemu ANDROID, które sterują tymi 

funkcjami, i różne wersje i modele urządzeń mogą działać w odmienny sposób.

14.12. POŁĄCZENIE WIELOMODUŁOWE (MULTI-MASTER)

ZWIĄZANE Z PROFILAMI BLUETOOTH (A2DP)

14.13 14.13. PRZESYŁANIE AUDIO PRZEZ BLUETOOTH

Z APLIKACJI ODTWARZAJĄCYCH W TLE

W przypadku gdy wybranym źródłem audio jest przesyłanie audio przez Bluetooth, dowolną 

aplikację wysyłającą strumień audio przez Bluetooth można wykorzystać jako źródło audio: 

Odtwarzacz muzyki, Spotify, TuneIn, YouTube itd.

W ten sposób każdy użytkownik może odtwarzać muzykę, korzystając ze swojego ulubionego 

odtwarzacza i nie musząc ograniczać się jedynie do aplikacji KBSOUND STAR.

Pamiętaj, że niektóre aplikacje wstrzymują odtwarzanie audio, gdy działają w tle, i odtwarzają tylko 

wówczas, gdy pracują na pierwszym planie (na przykład YouTube w systemie iOS).

14.14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAPOMNIENIA HASŁA

Sparowanie nowego urządzenia Bluetooth wymaga znajomości identyfi katora i hasła Bluetooth 

KBSOUND STAR (patrz rozdział 3).

Oba parametry można dostosować do indywidualnych preferencji (patrz rozdział 8). Jeżeli ustawienia 

fabryczne zastąpiono innymi, a informacje o nich zostały utracone, możesz je odzyskać, podłączając 

inne urządzenie, które zostało wcześniej sparowane. Następnie po otwarciu ekranu identyfi katora 

Bluetooth (patrz punkt 7.7) możesz zanotować aktualnie ustawiony identyfi kator i hasło.

W przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania możesz również sprawdzić identyfi kator

i hasło (patrz rozdział 12).

W razie braku możliwości poznania identyfi katora i hasła Bluetooth KBSOUND STAR zresetuj moduł 

MASTER do domyślnych ustawień fabrycznych (patrz punkt 10.3) i sprawdź informacje podane na 

etykiecie umieszczonej na module MASTER.

Odradza się
korzystanie
z funkcji
AIRPLAY
w połączeniu
z systemem
KBSOUND

KBSOUND MasterKBSOUND Master

chiquitita
ABBA - Grandes Exitos

0:14 -5:10

0005 KBSOUND BT0005 KBSOUND STAR
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Jeżeli aplikacja wykazuje problemy z łącznością, postępuj zgodnie z następującą procedurą:

– Zamknij aplikację (ważne, by nie pozostawiać jej działającej w tle — patrz punkt 14.15 często   
 zadawanych pytań).

– WYŁĄCZ Bluetooth w menu ustawień Bluetooth systemu iOS względnie ANDROID.

– WŁĄCZ Bluetooth w menu ustawień Bluetooth systemu iOS względnie ANDROID.

– Upewnij się, że moduł MASTER nie jest połączony z żadnym innym urządzeniem Bluetooth.

– Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu modułu MASTER, a moduł
 MASTER jest prawidłowo podłączony do zasilania (można to sprawdzić za pomocą pilota   
 zdalnego sterowania, jeśli jest dostępny).

– Ponownie otwórz aplikację.

– Jeżeli urządzenie Bluetooth było wcześniej sparowane, skasuj zapamiętanie urządzenia
 z listy uprzednio sparowanych urządzeń i usuń je z menu ustawień Bluetooth urządzenia.

– Sparuj i ponownie podłącz urządzenie (patrz rozdział 3).

Jeżeli aplikacja w dalszym ciągu nie działa prawidłowo:

– Zresetuj moduł MASTER do domyślnych ustawień fabrycznych (patrz punkt 10.3).

– Wyłącz moduł MASTER, odczekaj kilka sekund i włącz go ponownie.

– Powtórz procedurę.

14.15. WIELOZADANIOWOŚĆ SYSTEMU iOS I ANDROID

Istotne jest rozróżnienie między aplikacją działającą w tle a aplikacją pracującą na pierwszym planie.

Wielozadaniowość pozwala aplikacjom na wykonywanie określonych zadań w tle, podczas gdy 

użytkownik korzysta z innych programów. Aplikacja na pierwszym planie jest aplikacją aktywną, 

którą użytkownik widzi na ekranie. W tym samym czasie inne aplikacje mogą działać w tle.

Naciśnięcie przycisku głównego (HOME) urządzenia powoduje przełączenie aplikacji w tryb 

działania w tle.

Pamiętaj, że aplikacja działająca w tle korzysta z transmisji danych i zużywa energię z akumulatora.

Zamknięcie aplikacji oznacza, że zostaje ona całkowicie wyłączona i nie działa w tle. Zamykanie 

aplikacji może się różnić w zależności od konkretnego urządzenia, ale procedura ta powinna być 

podobna. Zapoznaj się z informacjami podanymi w odpowiednich instrukcjach obsługi.
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Bluetooth Audio Streaming

See information in your Music Player

Music Player
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Player

00001 KBSOUN...
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14.16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDZIAŁANIA APLIKACJI KBSOUND STAR

14.17. PRZERWANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH

W przypadku gdy aplikacja (interfejs Bluetooth o niskim poborze energii — BLE) i przesyłanie 
audio przez Bluetooth (A2DP) działają na różnych urządzeniach, niektóre z nich czasami 
przerywają łączność Bluetooth.

W takim przypadku postępuj zgodnie z następującą procedurą:

– Zamknij aplikację (ważne, by nie pozostawiać jej działającej w tle — patrz punkt 14.15
 często zadawanych pytań).

– Dezaktywuj interfejs Bluetooth w obu urządzeniach (BLE i A2DP).

– Odczekaj 1 minutę do momentu przywrócenia interfejsu BLE w module MASTER.

– Połącz źródło audio Bluetooth w urządzeniu, które ma wysyłać strumień audio (A2DP).

– Po połączeniu profi lu A2DP otwórz aplikację (interfejs BLE).

– Wybierz kanał audio Bluetooth.

Jeżeli połączenie w dalszym ciągu nie działa, może okazać się konieczne zresetowanie modułu 
MASTER, a następnie wyłączenie i włączenie urządzenia Bluetooth.
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14.18. BRAK AKTUALIZACJI ZMIANY IDENTYFIKATORA 

BLUETOOTH NA EKRANIE APLIKACJI

Jeżeli identyfi kator Bluetooth w urządzeniu zostanie zmieniony, a nie zostanie on 

zaktualizowany w celu odzwierciedlenia tej zmiany w tym (lub jakimkolwiek innym) 

urządzeniu, zamknij i ponownie uruchom aplikację.

Jeżeli aktualizacja w dalszym ciągu nie nastąpiła, skasuj zapamiętane ustawienie 

KBSOUND STAR i ponownie sparuj urządzenie (pamiętaj, aby zanotować hasło).

14.19. INFORMACJE NA TEMAT PRZESYŁANIA AUDIO PRZEZ BLUETOOTH

Informacje na temat przesyłania audio przez Bluetooth (urządzenie, utwór, 

wykonawca i album) zależą od urządzenia (smartfona, tabletu, komputera itd.), a także 

odtwarzacza wykorzystywanego do odtwarzania strumienia. Niektóre urządzenia bądź 

też odtwarzacze wysyłają te informacje z opóźnieniem lub nie przesyłają kompletnych 

informacji. Pamiętaj, że w takich przypadkach informacja może pojawić się później 

albo może jej brakować.
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