
BOOMSTER XL
Przenośny aktywny głośnik Bluetooth® ze 

zintegrowanym radiem FM

Opis techniczny i instrukcja obsługi
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Do wiadomości
Informacje zawarte w niniejszym do-

kumencie mogą zostać zmienione bez 

wcześniejszej zapowiedzi i nie stanowią 

żadnego zobowiązania ze strony Lautspre-

cher Teufel GmbH.

Żadnej części niniejszej instrukcji obsługi 

nie wolno powielać w jakiejkolwiek formie, 

ani w jakikolwiek sposób przekazywać 

elektronicznie, mechanicznie, w formie 

fotokopii lub innych zapisów bez uprzed-

niej pisemnej zgody Lautsprecher Teufel 

GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Wersja 3.1

stycznia 2022

Znaki towarowe
© Wszystkie znaki towarowe są własno-

ścią poszczególnych właścicieli.

Bluetooth® i symbol Bluetooth® są znaka-

mi towarowymi Bluetooth SIG, Inc.

aptX® i symbol aptX są znakami towarowy-

mi CSR plc lub spółek powiązanych i mogą 

być znakami chronionymi w kilku krajach.

 Znak „N-Mark” jest znakiem 

towarowym lub zarejestrowanym 

znakiem towarowym NFC Forum, Inc. w 

USA i innych krajach.

Oryginalne opakowanie
Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa 

do zwrotu towaru, nie wolno wyrzucać 

oryginalnego opakowania. Przyjmujemy 

wyłącznie głośniki w ORYGINALNYM OPA-

KOWANIU.

Nie ma możliwości otrzymania pustych 

kartonów!

Reklamacje
W przypadku reklamacji należy podać 

następujące dane:

1. Numer rachunku
Numer rachunku jest podany w dokumen-

cie sprzedaży (dołączonym do produktu) 

lub potwierdzeniu zamówienia, które zo-

stało przesłane w formie dokumentu PDF, 

np. 4322543.

2. Numer serii lub partii
Numer serii/partii podano u dołu urządzenia,

np. numer serii: KB20240129A-123.

Dziękujemy za pomoc!

Ogólne informacje i wskazówki
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Kontakt
W przypadku pytań, propozycji lub uwag 

prosimy skontaktować się z naszym Dzia-

łem Obsługi Klienta:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Str. 44
10787 Berlin (Germany)
Telefon: 00800 200 300 40

Obsługa klienta online: 

www.teufelaudio.pl/

obsluga-klienta

Formularz kontaktowy: 

www.teufelaudio.pl/kontakt

Użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem
Głośnik służy do odtwarzania muzyki i 

mowy ze zintegrowanego radia FM lub 

zewnętrznego urządzenia dodatkowego.

Głośnik należy użytkować wyłącznie 

zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

Każdy inny sposób użytkowania uznaje 

się za niezgodny z przeznaczeniem i może 

prowadzić do szkód materialnych lub sta-

nowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody, które są spowodowane użytko-

waniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Głośnik jest przeznaczony do użytku 

prywatnego.

Przed rozpoczęciem użytkowa-

nia głośników należy dokładnie 

zapoznać się ze wskazówkami 

bezpieczeństwa i przeczytać instrukcję 

obsługi. Umożliwi to bezpieczne i prawi-

dłowe korzystanie ze wszystkich funkcji. 

Instrukcję obsługi należy przechowywać w 

odpowiednim miejscu i w razie przekaza-

nia urządzenia udostępnić ją kolejnemu 

właścicielowi.

Wyjaśnienie symboli
Klasa bezpieczeństwa II

Podwójna izolacja



5 • BOOMSTER XL

Symbole
W niniejszej instrukcji obsługi występują 

następujące symbole:

OSTRZEŻENIE
Ten symbol wskazuje na zagro-
żenie o średnim stopniu ryzyka, 
które ‒ w przypadku jego zigno-
rowania ‒ może prowadzić do 
poważnych obrażeń lub nawet do 
śmierci.

PRZESTROGA
Ten symbol wskazuje na zagro-

żenie o niskim stopniu ryzyka, 

które ‒ w przypadku jego zigno-

rowania ‒ może prowadzić do 

drobnych lub średnich obrażeń.

NOTYFIKACJA
Ten symbol ostrzega przed moż-

liwymi szkodami materialnymi.

Wskazówki bezpieczeństwa
Wadliwe instalacje elektryczne lub zbyt 
wysokie napięcie sieciowe mogą prowa-
dzić do porażenia prądem elektrycznym.
• Urządzenie jest odpowiednie do 

napięcia sieciowego 230 V/50 Hz. 

Przy podłączaniu należy sprawdzić, 

czy napięcie jest prawidłowe. Więcej 

informacji na ten temat znajduje się 

na tabliczce znamionowej.

• Regularnie sprawdzać urządzenie pod 

kątem ewentualnych uszkodzeń.

Natychmiast wyciągnąć wtyczkę siecio-

wą i nie uruchamiać urządzenia, jeśli 

jego obudowa lub kabel sieciowy jest 

uszkodzony lub wykazuje inne widoczne 

defekty.

• Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, 

należy wymienić go na równoważny.

• Przełącznik (14) z tyłu urządzenia nie 

odłącza urządzenia od sieci elektrycz-

nej. W przypadku tego urządzenia całko-

wite odłączenie od sieci następuje tylko 

poprzez wyciągnięcie wtyczki. Dlatego 

należy zadbać o to, aby wtyczka była 

zawsze łatwo dostępna.

• Jeśli z urządzenia zacznie wydoby-

wać się dym, zapach spalenizny lub 

nietypowe odgłosy, należy odłączyć je 

natychmiast od sieci i nie uruchamiać 

ponownie.

• Nigdy nie otwierać obudowy urządze-

nia.

Serwis urządzenia może być wyko-

nywany tylko przez autoryzowany 

zakład. Dozwolone jest przy tym uży-

wanie wyłącznie części odpowiadają-

cych pierwotnym danym urządzenia.

• Używać wyłącznie akcesoriów podanych 

w specyfikacji producenta.

• Korzystać z urządzenia w trybie siecio-

wym tylko wewnątrz pomieszczeń.

• Nie uruchamiać urządzenia w wilgot-

nych pomieszczeniach oraz chronić je 

przed opadami i bryzgami wodnymi. 

Zwrócić również uwagę na to, aby na 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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urządzeniu ani w jego pobliżu nie stały 

żadne wazony ani inne naczynia z pły-

nem, który nieumyślnie mógłby dostać 

się do obudowy. Jeśli mimo to do urzą-

dzenia dostanie się woda lub inne ciała 

obce, natychmiast wyciągnąć wtyczkę 

sieciową i w razie potrzeby baterie/aku-

mulatory. Następnie odesłać urządzenie 

na nasz adres serwisowy.

• Nigdy nie modyfikować urządzenia. 

Nieautoryzowane ingerencje mogą mieć 

wpływ na bezpieczeństwo i funkcje.

• Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej 

mokrymi rękoma.

Niewłaściwe miejsce ustawienia może 
spowodować obrażenia ciała i szkody.
• Nie używać głośnika bez zamocowania 

w pojazdach, w niestabilnych miej-

scach, na chwiejnych statywach lub 

meblach, na uchwytach o zbyt małych 

wymiarach itp. Głośnik mógłby przewró-

cić się lub spaść i spowodować szkody 

osobowe lub ulec uszkodzeniu.

• Głośnik należy ustawić w taki sposób, 

aby wykluczyć jego niezamierzone prze-

wrócenie oraz, aby kable nie stanowiły 

niebezpieczeństwa potknięcia.

• Nie ustawiać głośnika w pobliżu źródeł 

ciepła (np. grzejników, pieców, innych 

urządzeń emitujących ciepło, takich jak 

wzmacniacze itp.).

• Nie używać urządzenia w otoczeniu 

zagrożonym wybuchem.

• Funkcję Bluetooth® używać wyłącznie 

tam, gdzie jest dozwolona bezprzewo-

dowa transmisja radiowa.

Podczas zabawy dzieci mogą zaplątać 
się w folię opakowaniową i udusić się.
• Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę 

urządzeniem i foliami opakowaniowymi. 

Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

• Zwracać uwagę, aby dzieci nie wyjmo-

wały oraz nie zdejmowały z urządzenia 

małych części (np. przycisków obsłu-

gowych lub adaptera wtyczki). Mogłyby 

połknąć części i udusić się.

• Nigdy nie pozwalać dzieciom na korzy-

stanie z urządzeń elektrycznych bez 

nadzoru.

Wyciekły kwas baterii może powodować 
poparzenia chemiczne.
• Unikać kontaktu kwasu baterii ze skórą, 

oczami i śluzówkami. W razie kontaktu 

z kwasem należy natychmiast obficie 

przepłukać dotknięte miejsca czystą 

wodą i w razie potrzeby skonsultować 

się z lekarzem.
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W przypadku nieprawidłowego użyt-
kowania baterie (przede wszystkim 
baterie litowe) mogą wybuchnąć.
• Nigdy nie próbować ładowania baterii.

• Używać tylko baterii tego samego lub 

równoważnego typu.

• Nie wolno rozgrzewać, zwierać ani palić 

baterii i akumulatorów. 

• Nie wystawiać baterii i akumulatorów na 

bezpośrednie działanie słońca.

Długotrwałe słuchanie przy dużej gło-
śności może prowadzić do uszkodzenia 
słuchu.
Zapobiegać uszczerbkom na zdrowiu oraz 

unikać głośnego słuchania przez dłuższy 

czas.

• Przy wysokim poziomie dźwięku zawsze 

należy zachowywać odpowiedni odstęp 

od urządzenia i nigdy nie przykładać 

uszu do głośnika.

• Jeśli głośnik zostanie ustawiony na 

najwyższą głośność, może powstać 

bardzo wysokie ciśnienie akustycz-

ne. Oprócz szkód organicznych mogą 

także wystąpić skutki psychologiczne. 

Przede wszystkim zagrożone są dzieci i 

zwierzęta domowe. Przed włączeniem 

urządzenia emitującego sygnał regu-

lator głośności należy ustawić na niski 

poziom.

Nieprawidłowe użytkowanie może być 
przyczyną wypadku.
• Paska do noszenia nie używać jako 

pomocy do wchodzenia.
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Przegląd

Wypakowywanie

OSTRZEŻENIE
Podczas zabawy dzieci mogą 
zaplątać się w folię opakowa-
niową i udusić się.

 – Nigdy nie pozwalać dzieciom 

na zabawę folią opakowanio-

wą. Istnieje niebezpieczeń-

stwo uduszenia.

Ostrożnie otworzyć karton i delikatnie wy-

jąć BOOMSTER XL z pianką, nie dotykając 

membrany głośnika basowego na dole 

urządzenia.

Zakres dostawy
① 1x BOOMSTER XL w zestawie aku-

mulator litowo-jonowy

② 1x kabel sieciowy

③ 1x pasek do noszenia

Opcjonalne akcesoria
④ pilot „Teufel Puck”

Sprawdzenie dostawy
• Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i 

czy urządzenie jest nieuszkodzone.

• Jeśli dostawa będzie niekompletna lub 

uszkodzona wskutek transportu, należy 

skontaktować się z naszym serwisem 

(patrz str. 4).

①

②

④

③

PRZESTROGA
Nie uruchamiać urządzenia, 

jeśli zostanie stwierdzone jego 

uszkodzenie.
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Elementy obsługi i przyłącza

10

9
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1 Krótkie naciśnięcie BT: wybór Blue-

tooth® jako źródła, Przytrzymanie wci-

śniętego BT: tryb parowania Bluetooth®

2 AUX: wybór wejścia AUX (16)
3 TREBLE: ustawienie (wysokości)

4 BASS: ustawienie (głębokości)

5 –/+: zmniejszenie (–)/zwiększenie (+) 

głośności, wysokości, głębokości

6 Krótkie naciśnięcie : włączenie / 

wyłączenie urządzenia Przytrzymanie 

wciśniętego : włączenie / wyłączenie 

światła LED

7 FM: wybór radia / ustawianie stacji

8 1, 2, 3: przyciski stacji dla stacji radio-

wych i konfiguracji brzmienia

9 Strefa kontaktowa NFC

10 Diody głośności do wskazywania 

 głośności, głębokości i wysokości

11 Komora na baterie/akumulator

12 Gniazdo przyłączeniowe dla akumula-

tora

13 Gniazdo sieciowe

14 Wyłącznik akumulatora

15 Gniazdo wejściowe na zewnętrzny 

 zasilacz, np. zasilacz samochodowy 

(brak w zestawie)

16 Gniazdo wejściowe AUX

17 Gniazdo USB (zasilanie dla urządzeń 

dodatkowych)

18 Antena FM
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Przygotowanie

Zasilanie
BOOMSTER XL oferuje cztery możliwości 

zasilania:

• prąd sieciowy

• akumulator

• baterie (ogniwa C)

• zewnętrzne źródło 12 V

Prąd sieciowy
Do pracy stacjonarnej należy włożyć 

dołączony kabel sieciowy do gniazda sie-

ciowego (13) i połączyć go z gniazdkiem 

sieciowym.

Zestaw akumulatorów
Dołączony zestaw akumulatorów lito-

wo-jonowych jest ładowany, gdy tylko 

BOOMSTER XL zostanie podłączony do 

sieci zasilającej i będzie włączony wyłącz-

nik akumulatora (14) (pozycja „I”).

Przed pierwszym użyciem akumulator 

należy ładować przez ok. 3,5 godziny.

W trybie uśpienia ładowanie akumulatora 

jest sygnalizowane migającą na prze-

mian diodą pod przyciskiem „+” i „-”. Gdy 

akumulator będzie w pełni naładowany, 

miganie ustanie.

NOTYFIKACJA
Głębokie rozładowanie powodu-

je nieodwracalne uszkodzenie 

akumulatora.

 – Akumulator należy nałado-

wać, gdy wskaźnik LED (10) 
zaświeci się 3-krotnie co 5 

sekund.

1314
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W celu ochrony akumulatora 

BOOMSTER XL posiada ochronę przed 

głębokim rozładowaniem, wyłączającą 

urządzenie w przypadku osiągnięcia war-

tości progowej.

Gdy ładowanie akumulatora słabnie 

lub baterie są słabe, wskaźnik LED 

(10) miga 3-krotnie krótko co 5 sekund. W 

takim przypadku należy wymienić baterie 

lub podłączyć kabel sieciowy.

Baterie

PRZESTROGA
W przypadku nieprawidłowego 

użytkowania baterie (przede 

wszystkim baterie litowe) mogą 

wybuchnąć.

 – Nigdy nie próbować ładowa-

nia baterii.

 – Używać tylko baterii tego 

samego lub równoważnego 

typu.

 – Nie wolno rozgrzewać, zwie-

rać ani palić baterii i akumu-

latorów. 

 – Nie wystawiać baterii i aku-

mulatorów na bezpośrednie 

działanie słońca.

Wyciekły kwas baterii może 

powodować poparzenia che-

miczne.

 – Unikać kontaktu kwasu ba-

terii ze skórą, oczami i ślu-

zówkami. W razie kontaktu z 

kwasem należy natychmiast 

obficie przepłukać dotknięte 

miejsca czystą wodą i w razie 

potrzeby skonsultować się z 

lekarzem.

Zamiast dołączonego akumulatora w 

BOOMSTER XL można używać również 

baterii typu C (Baby). W tym celu należy 

postępować następująco:

1. Otworzyć komorę na baterie, odkręcając 

obie śruby pokrywy przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara (np. monetą).

2. Wyjąć akumulator i wyciągnąć ostrożnie 

wtyczkę akumulatora z gniazda.

3. Do komory na baterie włożyć 8 baterii. 

Podczas wkładania baterii zwrócić uwa-

gę na biegunowość.

4. Zamknąć komorę na baterie i przykręcić 

ponownie śruby.
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Zewnętrzne źródło 12 V
Do gniazda (15) można podłączyć ze-

wnętrzne źródło 12 V (np. baterię samo-

chodową). 

Za pomocą tego połączenia akumulator 

nie jest ładowany.

Przymocowywanie paska 
do noszenia
Zaczepić pasek do noszenia ③ w otwo-

rach (a).

PRZESTROGA
 – Paska do noszenia nie uży-

wać jako pomocy do wcho-

dzenia.

Miejsce ustawienia
• Wybrać stabilne, płaskie podłoże.

• Zadbać o suche, bezpyłowe otoczenie.

• Unikać bliskości źródeł ciepła i bez-

pośredniego promieniowania słonecz-

nego.

• Na kablach ani na urządzeniu nie należy 

ustawiać ciężkich przedmiotów.

a 

③

15
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Obsługa

PRZESTROGA
Długotrwałe słucha-

nie przy dużej głośno-

ści może prowadzić 

do uszkodzenia słuchu.

 – Zapobiegać uszczerbkom na 

zdrowiu oraz unikać głośnego 

słuchania przez dłuższy czas.

 – Przy wysokim poziomie dźwię-

ku zawsze należy zachowywać 

odpowiedni odstęp od urzą-

dzenia i nigdy nie przykładać 

uszu do głośnika.

 – Jeśli głośnik zostanie usta-

wiony na najwyższą głośność, 

może powstać bardzo wyso-

kie ciśnienie akustyczne. 

Oprócz szkód organicznych 

mogą także wystąpić skut-

ki psychologiczne. Przede 

wszystkim zagrożone są 

dzieci i zwierzęta domowe. 

Przed włączeniem urządzenia 

emitującego sygnał regulator 

głośności należy ustawić na 

niski poziom.

NOTYFIKACJA
Jeśli urządzenie jest przeno-

szone z zimnego otoczenia do 

ciepłego – np. po transporcie – 

w środku może tworzyć się para 

wodna.

 – W takim przypadku przed 

podłączeniem i uruchomie-

niem należy zostawić urzą-

dzenie w pozycji stojącej na 

co najmniej 2 godziny.
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Włączanie i wyłączanie
Włączenie
• W celu włączenia nacisnąć i przytrzy-

mać przez ok. 1 s przycisk   (6).
Gdy urządzenie jest włączone, świecą 

się wszystkie diody przycisków.

• Aby wyłączyć całe podświetlenie LED, na-

leży przytrzymać wciśnięty przycisk    (6), 
aż diody LED przycisków   zaczną migać. 

Ponowne włączenie odbywa się w ten sam 

sposób.

Wyłączenie
• W celu wyłączenia nacisnąć ponownie 

przycisk  (6).
BOOMSTER XL

 – przy zasilaniu akumulatorowym 

wyłącza się,

 – przy zasilaniu sieciowym przechodzi 

w tryb uśpienia.

• Podczas dłuższego nieużytkowania 

wyłączyć wyłącznik akumulatora (14). 
W ten sposób akumulator zostanie 

całkowicie odłączony od urządzenia, co 

zapobiegnie głębokiemu rozładowaniu.

Auto-Off
• Po 20 minutach bez sygnału wejściowe-

go urządzenie automatycznie wyłącza 

się.

Łańcuch świetlny
• Po każdym włączeniu/wyłączeniu diody 

głośności włączą na ok. 5 sekund łań-

cuch świetlny.

• Poprzez długie wciśnięcie (ok. 3 s) przy-

cisku   (6) można włączyć i wyłączyć 

funkcję łańcucha świetlnego.

6

14

10
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  Wybieranie źródła
• Przyciskami (1), (2) i (7) wybrać urzą-

dzenie dodatkowe (źródło/source) lub 

tryb radiowy.

Odpowiednie diody przycisków nie 

będą się świecić. Zostanie wyświetlone 

aktywne źródło lub wybrana stacja FM 

oraz ustawiony tryb EQ

Więcej informacji na ten temat znajduje 

się w kolejnych rozdziałach.

Głośność
Ustawianie głośności głównej
• Przyciskami –/+ (5) można zmniejszyć 

lub zwiększyć głośność na 32 pozio-

mach. Podczas zmiany głośności przyci-

ski –/+ (5) są podświetlone, a aktualnie 

ustawiona głośność jest wskazywana za 

pomocą diody głośności (10).
Poprzez krótkie naciśnięcie można 

stopniowo zmieniać głośność. Dłuższe 

naciśnięcie zmienia głośność w sposób 

ciągły.

Jeśli urządzenie jest w trybie milczenia 

(najniższa głośność), migają wszystkie 

diody głośności.

Brzmienie
Ustawianie basów (subwoofera)
1. Wcisnąć przycisk BASS (4), aby 

dopasować głośność subwoofera do 

własnych preferencji słuchowych, mu-

zyki lub miejsca ustawienia. Aktualne 

ustawienie jest wyświetlane za pomocą 

diod głośności (10).
2. Dopóki przycisk BASS (4) świeci się, 

przyciskami +/– (5) można zmienić 

głośność subwoofera w 14 poziomach.

1 2 7

5

10

4 5

10
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3. Aby opuścić tryb ustawień, można 

ponownie wcisnąć przycisk BASS (4). 
W przeciwnym razie tryb zakończy się 

automatycznie po około 5 sekundach 

od ostatniego wciśnięcia przycisku.

Ustawianie wysokości
1. Wcisnąć przycisk TREBLE (3), aby 

dopasować regulację obszaru wysokich 

dźwięków do własnych preferencji słu-

chowych, muzyki lub miejsca ustawie-

nia. Aktualne ustawienie jest wyświetla-

ne za pomocą diod głośności (10).
2. Dopóki przycisk TREBLE (3) świeci się, 

przyciskami +/– (5) można zmienić 

głośność wysokich dźwięków w 14 po-

ziomach.

3. Aby opuścić tryb ustawień, należy 

albo nacisnąć przycisk TREBLE (3) 
albo zaczekać ok. 5 sekund, aż tryb 

zakończy się automatycznie.

Wstępnie ustawiona konfiguracja 
brzmienia
W stanie podczas dostawy zapisane są już 

fabrycznie 3 wstępne ustawienia. Tryb BT 

lub AUX można wywołać poprzez naciśnię-

cie odpowiedniego przycisku pamięci (8).
Przycisk pamięci 1 – neutralny: basy i 

wysokości znajdują się w pozycji neutral-

nej. Ustawienie to jest odpowiednie do 

większości zastosowań.

Przycisk pamięci 2 – loudness: Wstępne 

ustawienie loudness jest optymalne do 

użytkowania w zamkniętych pomiesz-

czeniach. Tutaj podnoszone są dźwięki 

głębokie i wysokie, aby również przy niskiej 

i średniej głośności osiągnąć pełny efekt 

brzmienia.

3 5

10

8
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Przycisk pamięci 3 – outdoor: 
Wstępne ustawienie outdoor jest opty-

malne do użytkowania na zewnątrz bez 

odbicia od ścian. Tutaj podnoszone są 

dźwięki wysokie i delikatnie opuszczane 

dźwięki głębokie, aby wyrównać dźwięki 

z otoczenia i przedłużyć czas działania 

akumulatora.

Wstępne ustawienia można w każdej 

chwili dopasować do indywidualnych 

preferencji słuchowych i zapisać je (patrz 

kolejny punkt).

Zapisywanie własnej konfiguracji 
brzmienia
W trybie BT/AUX można zapisać na 

przyciskach pamięci (8) 3 konfiguracje 

brzmienia:

1. Najpierw należy ustawić brzmienie 

zgodnie z powyższym opisem.

2. W celu zapisu przytrzymać wciśnięty 

wybrany przycisk pamięci, aż przyciski 

TREBLE (3), BASS (4) oraz dany przy-

cisk pamięci zaczną 3-krotnie migać.

W ten sposób konfiguracja brzmienia 

jest zapisana.

3. Zapisane konfiguracje brzmienia można 

wywołać w trybie BT lub AUX poprzez 

naciśnięcie odpowiedniego przycisku 

pamięci (8).

Podczas odtwarzania radia (FM) wy-

woływanie jest niemożliwe, ponieważ 

przyciski pamięci działają tu jako przyciski 

stacji. Należy przełączyć na chwilę na inne 

źródło (np. AUX), wywołać tam konfigurację 

brzmienia i ponownie wrócić do FM.

83 4
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Radio
BOOMSTER XL jest wyposażony w radio 

FM. Można zapisać 3 ulubione stacje. Zin-

tegrowana antena zapewnia dobry zasięg.

Wybór radia
• Otworzyć przegrodę anteny i odwinąć 

antenę FM (18). Aby poprawić odbiór, 

można później skorygować ustawienie.

• Wcisnąć krótko przycisk FM (7), aby 

wybrać radio.

Dioda przycisku FM jest teraz wyłączo-

na.

Ustawianie stacji
• Ponownie krótko wcisnąć przycisk FM 

(7), aby wyszukać i ustawić kolejną sta-

cję radiową. W razie potrzeby ponownie 

wcisnąć przycisk FM (7), aż zostanie 

znaleziona właściwa stacja.

Zapisywanie i wywoływanie stacji
• W celu zapisania ustawionej stacji 

radiowej wcisnąć i przytrzymać przez 

ok. 3 sekundy jeden z przycisków 

pamięci (8).

Przycisk pamięci i przycisk FM (7) miga-

ją 3-krotnie. Stacja jest teraz zapisana 

pod tym przyciskiem pamięci.

• Zapisane stacje można wywołać po-

przez krótkie wciśnięcie odpowiednie-

go przycisku pamięci.

7

18

87
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AUX
Podłączenie
Gniazdo AUX IN (16) służy do podłączenia 

urządzenia dodatkowego przy pomocy 

kabla stereo z wtyczką Jack 3,5 mm. Tutaj 

można podłączyć wszystkie urządzenia 

dodatkowe, posiadające gniazdo Line-Out 

lub podłączenie słuchawek.

Odtwarzanie
1. Wcisnąć przycisk AUX (2), aby wybrać 

wejście AUX.

Przycisk świeci się.

2. Uruchomić odtwarzanie na urządzeniu 

dodatkowym.

Głośność ustawiona w urządze-

niu dodatkowym również ma 

wpływ na głośność BOOMSTER XL. 

Brzmienie można ustawić wyłącznie na 

BOOMSTER XL.

3. Wszystkie funkcje odtwarzania należy 

uruchamiać z urządzenia dodatkowego.
Odtwarzacz MP3

16

2
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 Bluetooth®

Za pomocą Bluetooth® można połączyć 

kompatybilne urządzenie dodatkowe 

bezprzewodowo z BOOMSTER XL. Wów-

czas dźwięki pochodzące z urządzenia 

dodatkowego wydobywają się przez 

BOOMSTER XL.

NOTYFIKACJA
Funkcję Bluetooth® używać wy-

łącznie tam, gdzie jest dozwolo-

na bezprzewodowa transmisja 

radiowa.

Należy pamiętać, że w zależno-

ści od systemu operacyjnego 

funkcjonowanie Bluetooth® i 

NFC urządzenia dodatkowego 

może być różne.

 Opcje Bluetooth®

W zależności od typu urządzenie/smartfon 

posiada ewentualnie kilka opcji Blueto-

oth®, takich jak np. odtwarzanie mediów i 

funkcję dzwonienia. Tutaj można według 

życzenia odpowiednio włączać i wyłączać 

opcje.

Więcej informacji na temat opcji Blue-

tooth® znajduje się w instrukcji obsługi 

urządzenia dodatkowego/smartfona.

Parowanie (pairing)
Aby odtworzyć dźwięk urządzenia dodat-

kowego za pomocą Bluetooth® z Boomster 

XL, należy najpierw połączyć ze sobą urzą-

dzenia. Jest to nazywane „sprzężeniem” 

lub „parowaniem”. Boomster XL umożliwia 

sprzężenie ręczne jak i automatyczne za 

pomocą NFC.

Smartfon
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Sprzężenie ręczne
1. W urządzeniu dodatkowym (np. smart-

fonie) włączyć funkcję Bluetooth®.

2. Wcisnąć przycisk BT (1) i przytrzymać 

przez ok. 3 sekundy.

Jeśli dioda przycisku BT miga, można 

sparować urządzenie dodatkowe.

3. Ustawić w urządzeniu dodatkowym/

smartfonie wyszukiwanie urządzeń 

Bluetooth®. Więcej informacji na ten 

temat znajduje się w instrukcji obsługi 

urządzenia dodatkowego.

W wykazie znalezionych urządzeń po-

winno znajdować się również urządze-

nie „BOOMSTER XL”.

4. Wybrać urządzenie „BOOMSTER XL” z 

listy znalezionych urządzeń.

Parowanie jest tym samym zakończone 

pomyślnie, a BOOMSTER XL pracuje 

teraz jako urządzenie do odtwarzania 

Bluetooth®. Wszystkie dźwięki, które do 

tej pory były odtwarzane z urządzenia 

dodatkowego/smartfona, od teraz będą 

odtwarzane z BOOMSTER XL.

Jeśli BT jest ustawiony jako źródło 

aktywne oraz istnieje połączenie Blu-

etooth®, dioda przycisku BT jest wyłączona 

(wszystkie inne diody świecą się).

1
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Sprzężenie za pomocą NFC
NFC (Near Field Communication) jest 

standardem transmisji do bezprzewodo-

wej wymiany danych na krótkim dystansie. 

BOOMSTER XL może za pomocą NFC 

nawiązać połączenie z kompatybilnym 

urządzeniem dodatkowym.

1. Włączyć w urządzeniu dodatkowym 

funkcję NFC (Bluetooth® nie musi być 

włączony na urządzeniu dodatkowym).

2. Trzymać urządzenie dodatkowe blisko 

strefy kontaktowej NFC  z tyłu 

BOOMSTER XL.

Jeśli jako źródło wybrano FM lub AUX, 

BOOMSTER XL przechodzi automatycz-

nie w tryb Bluetooth®. Po krótkim czasie 

pojawi się pytanie o pozwolenie na 

połączenie NFC.

3. Należy zatwierdzić to pytanie na urzą-

dzeniu dodatkowym.

Parowanie jest tym samym zakończone 

pomyślnie, a BOOMSTER XL pracuje 

teraz jako urządzenie do odtwarzania 

Bluetooth®. Wszystkie dźwięki, które do 

tej pory były odtwarzane z urządzenia 

dodatkowego/smartfona, od teraz będą 

odtwarzane z BOOMSTER XL.

Odtwarzanie
Głośność ustawiona w urządzeniu 

dodatkowym również ma wpływ na 

głośność BOOMSTER XL. Brzmienie moż-

na ustawić wyłącznie na BOOMSTER XL.

• Należy uruchomić odtwarzanie na 

urządzeniu dodatkowym i stąd sterować 

innymi funkcjami odtwarzania.
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Zakończenie połączenia Bluetooth®

Aby zakończyć połączenie Bluetooth®,

 – należy wyłączyć funkcję Bluetooth® na 

urządzeniu dodatkowym/smartfonie.

 – lub przytrzymać przez ok. 3 s wciśnięty 

przycisk BT (1), w wyniku czego połą-

czenie zostanie przerwane.

USB
Gniazdo USB (17) służy do zasilania 

elektrycznego i do ładowania urządzeń 

dodatkowych, takich jak smartfony, tablety 

lub odtwarzacze MP3. Proces ładowania 

za pomocą BOOMSTER XL może trwać jed-

nak dłużej niż za pomocą odpowiedniego 

adaptera sieciowego.

NOTYFIKACJA
Należy pamiętać, że ładowa-

nie urządzenia może zmniej-

szyć trwałość akumulatora 

BOOMSTER XL.

1

17
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Pilot

Pilota „Teufel-Puck” można wykorzystywać 

jako opcjonalne akcesorium. Dostępny w 

naszym sklepie internetowym.

Parowanie „Teufel Puck”
1. Włączyć BOOMSTER XL.

2. Umieścić „Teufel Puck” w odległości 

maks. 25 cm od BOOMSTER XL.

3. Przytrzymać wciśnięty przycisk (20), 
aż pierścień LED (22) zacznie migać. 

Następnie puścić przycisk.

 – 3-krotne miganie: pairing zakończony 

powodzeniem.

 – 10-krotne miganie: pairing nie po-

wiódł się i należy go powtórzyć.

Funkcje
 – Włączyć i wyłączyć BOOMSTER XL lub 
„Teufel Puck”:
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 s 

(21).
W celu włączenia z trybu uśpienia wy-

starczy krótkie naciśnięcie na  (działa 

tylko w trybie sieci, nie w trybie baterii).

 – Wybieranie źródła: 
Ponownie wcisnąć przycisk (20).

 – Ustawianie głośności: 
Obrócić pokrywę (21).

 – Włączenie milczenia (Mute):

Nacisnąć krótko  (21).

21

20 22
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Wymiana baterii
Pilot pracuje z 2 bateriami typu AAA. W 

celu otwarcia komory na baterie należy po 

prostu zdjąć pokrywę.

NOTYFIKACJA
Podczas wkładania baterii zwró-

cić uwagę na biegunowość.

PRZESTROGA
W przypadku nieprawidłowego 

użytkowania baterie (przede 

wszystkim baterie litowe) mogą 

wybuchnąć.

 – Nigdy nie próbować ładowa-

nia baterii.

 – Używać tylko baterii tego 

samego lub równoważnego 

typu.

 – Baterii i akumulatorów nie 

wolno nagrzewać, zwierać, 

usuwać poprzez spalenie ani 

wystawiać na bezpośrednie 

działanie słońca. 

Wyciekły kwas baterii może 

powodować poparzenia che-

miczne.

 – Unikać kontaktu kwasu ba-

terii ze skórą, oczami i ślu-

zówkami. W razie kontaktu z 

kwasem należy natychmiast 

obficie przepłukać dotknięte 

miejsca czystą wodą i w razie 

potrzeby skonsultować się z 

lekarzem.
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Czyszczenie i konserwacja

NOTYFIKACJA
Oddziaływania zewnętrzne 
mogą uszkodzić lub zniszczyć 
urządzenie.

 – Jeśli urządzenie jest pozosta-

wione przez dłuższy czas bez 

nadzoru (np. podczas urlopu) 

lub nadchodzi burza, należy 

wyciągnąć wtyczkę sieciową 

z gniazdka. Nagłe przepięcia 

mogą spowodować uszkodze-

nie.

 – Podczas dłuższej nieobec-

ności należy wyjąć baterię/

baterie z urządzenia. Wyciek 

baterii może uszkodzić urzą-

dzenie.

 – W miarę możliwości używać 

tylko czystej wody bez dodat-

ków czyszczących. W przy-

padku trudnych plam można 

zastosować wodę z mydłem.

 – W żadnym przypadku nie 

wolno używać ostrych deter-

gentów, spirytusu, rozcień-

czalników, benzyny itp. Tego 

typu detergenty mogą uszko-

dzić delikatną powierzchnię 

obudowy.

• Kurz i lekkie zabrudzenia najlepiej czy-

ścić suchą, miękką ściereczką ze skóry. 

• Mocniejsze zabrudzenia zetrzeć lekko 

zwilżoną ściereczką. Dopilnować, aby 

do obudowy nie przedostały się żadne 

ciecze.

• Na koniec natychmiast delikatnie 

wytrzeć wilgotne powierzchnie miękką 

ściereczką.
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Pomoc przy usterkach

Następujące wskazówki powinny pomóc w rozwiązaniu problemów. Jeśli się to nie uda, 

z pewnością pomogą dokładne wskazówki umieszczone w FAQ (Najczęściej zadawane 

pytania) na naszej stronie internetowej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z 

naszą infolinią (patrz str. 4). Uwzględnić wskazówki zawarte w gwarancji.

Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy

BOOMSTER XL 

pozostaje 

niemy.

Brak doprowadzenia prądu. Sprawdzić działanie gniazdka 

przy użyciu innego urządzenia.

Naładować akumulator lub 

baterie.

Brak dźwięku. Wybrane jest niewłaściwe źródło. Wybrać właściwe źródło (patrz 

„Wybieranie źródła“ na stronie 

15).

Ustawiono za niską głośność. Zwiększyć głośność.

Głośność urządzenia dodatkowego 

jest ustawiona za nisko.

Ostrożnie zwiększyć głośność na 

urządzeniu dodatkowym.

Brak dźwięku w 

Bluetooth®.

Brak połączenia Bluetooth®. Utworzyć połączenie (patrz „Blu-

etooth®“ na stronie 20).

BOOMSTER XL nie jest wybrany jako 

urządzenie wyjściowe.

Na urządzeniu dodatkowym 

wybrać „BOOMSTER XL” jako 

urządzenie wyjściowe za pomocą 

Bluetooth®.

Połączenie Bluetooth® uszkodzone 

przez inny system radiowy (np. tele-

fon bezprzewodowy, WLAN).

BOOMSTER XL i/lub urządzenie 

dodatkowe ustawić w innym 

miejscu. W celu przetestowania 

przejść do innego pokoju.

Podczas od-

twarzania sły-

chać szelest.

Zasadniczo BOOMSTER XL jest 

urządzeniem niepowodującym duże-

go szumu. Najczęściej w obszarze 

wysokiego dźwięku za niewystar-

czającą jakość źródła sygnału (np. 

pliku MP3) odpowiada urządzenie o 

bardzo dobrej rozdzielczości.

Należy zadbać o to, aby z urzą-

dzenia dodatkowego wysyła-

ny był prawidłowy sygnał do 

BOOMSTER XL.
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Wymiary (szer. x wys. x gł.): 510 x 257 x 210 mm

Ciężar: 9,85 kg

Przyłączenie do sieci: 230 V~; 50/60 Hz; 150 W

Akumulator: litowo-jonowy 11,1 V; 8 Ah

Baterie: 8 sztuk, typ C (brak w dostawie)

Dane techniczne

Pozostałe dane techniczne są podane na naszej stronie internetowej. 

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Deklaracja zgodności

Firma Lautsprecher Teufel GmbH oświadcza, że ten produkt spełnia wymaga-

nia dyrektywy 2014/53/UE. Kompletną treść Deklaracji zgodności UE można 

znaleźć pod tym adresem internetowym:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen 

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

W przypadku tego produktu wykorzystywane są następujące pasma częstotliwości radio-

wych i moce transmisji radiowej:

Sieć radiowa Pasma częstotliwości 

w MHz

Moc transmisji 

w MW (fala średnia)/dBm

Bluetooth® 2400–2483,5 2,5/4

Nordic 2400–2483,5 2,5/4

NFC 13,56 –
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Sprzedaż

Ważne informacje zgodnie 
z ustawą Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz 
(Federalna ustawa 
o wprowadzaniu do obrotu, 
zwrocie i przyjaznej dla 
środowiska utylizacji 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego)
Informujemy posiadaczy sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego, że sprzęt 

elektryczny należy przekazywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami do oddziel-

nego punktu zbiórki (nie w ramach odpa-

dów komunalnych). Baterie i akumulatory 

zawarte w sprzęcie elektrycznym, które 

nie stanowią nierozłącznej części tego 

sprzętu, oraz lampy, które można wyjąć ze 

zużytego sprzętu w sposób nieniszczący, 

należy przed ich oddaniem do punktu 

zbiórki wyjąć w sposób nieniszczący i prze-

kazać do planowanej utylizacji. W kwe-

stiach związanych z utylizacją baterii na-

leży przestrzegać poniższych wskazówek 

dotyczących ustawy Batteriegesetz (BattG) 

(Federalna ustawa o wprowadzaniu do 

obrotu, zwrocie i przyjaznej dla środowiska 

utylizacji baterii i akumulatorów).

Wskazówki zawierają ważne informacje na 

temat ponownego użycia, recyklingu oraz 

innego wykorzystania zużytego sprzętu 

przez oddanie sprzętu do oddzielnych 

punktów we właściwych grupach zbior-

czych.

Symbol przekreślonego kontenera na 

odpady przedstawiony poniżej i widoczny 

na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

dodatkowo przypomina o obowiązku prze-

kazywania tych odpadów do oddzielnych 

punktów zbiorczych:

 

Specjalistyczne sklepy elektryczne i 

spożywcze są zgodnie z § 17 ElektroG 

zobowiązane do odbioru zwrotów sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego po speł-

nieniu określonych warunków. Sprzedawcy 

stacjonarni w przypadku sprzedaży nowe-

go sprzętu elektrycznego muszą przyjąć 

bezpłatnie sprzęt elektryczny tego samego 

rodzaju (przyjęcie zwrotu 1:1). Dotyczy to 

również dostaw do domu. Ci sprzedawcy 

muszą ponadto przyjąć do trzech małych 

urządzeń elektrycznych (≤ 25 cm), bez 

powiązania z zakupem nowego sprzętu 

(przyjęcie zwrotu 0:1). 

Jako sprzedawcy internetowi sprzętu 

elektrycznego zgodnie z ustawą ElektroG 

jesteśmy odpowiednio zobowiązani, 

przy czym nasz obowiązek przyjmowania 

zwrotów 1:1 w przypadku dostawy nowego 

sprzętu elektrycznego lub elektronicznego 

z uwagi na nasz asortyment produktów 

jest ograniczony do odbioru dużych 

urządzeń (> 50 cm) tego samego rodzaju. 

Obowiązek przyjęcia zwrotu innego rodza-

ju sprzętu niż duże urządzenia realizujemy 

za pośrednictwem naszych usługodaw-



30  • BOOMSTER XL

ców. Dokładne dane kontaktowe i punkty 

zbiorcze sprzętu zawiera nasza strona 

internetowa www.Teufel.de/entsorgung. 

Ponadto bezpłatny zwrot sprzętu elek-

trycznego możliwy jest także w oficjalnych 

punktach zbiorczych publiczno-prawnych 

podmiotów zajmujących się usuwaniem 

odpadów.

Ważne: Ze względów bezpieczeństwa 

chcielibyśmy Państwa prosić o rezygnację 

z wysyłek opraw oświetleniowych (np. 

lamp). W celu zwrotu opraw oświetlenio-

wych prosimy o skorzystanie z punktów 

zbiorczych publiczno-prawnych podmiotów 

zajmujących się usuwaniem odpadów lub 

o bezpośredni kontakt z nami przez stronę 

www.Teufel.de/entsorgung. 

Jako użytkownik końcowy są Państwo 

sami odpowiedzialni za usunięcie danych 

osobowych znajdujących się na przezna-

czonym do utylizacji zużytym sprzęcie 

elektrycznym.

Ważne: Nasze urządzenia mogą zawierać 

baterie/akumulatory. W tym przypadku 

więcej informacji na temat typu i układu 

chemicznego baterii zawiera dokumenta-

cja dołączona do produktu. Z produktów 

zaopatrzonych w kieszenie na baterie 

można szybko wyjąć baterie lub aku-

mulatory i prawidłowo zutylizować. Jeśli 

baterie są zamontowane w produkcie na 

stałe, w żadnym razie nie należy próbo-

wać wyjmować baterii samodzielnie, lecz 

zwrócić się do naszego pracownika lub do 

odpowiedniego specjalisty.

Ważne informacje zgodnie 
z ustawą Batteriegesetz 
(BattG)
Nie wolno usuwać baterii ani akumulato-

rów w ramach odpadów z gospodarstwa 

domowego. 

Zużyte baterie mogą zawierać związki 

szkodliwe, które w przypadku niewłaści-

wego składowania lub utylizacji mogą 

być szkodliwe dla Państwa zdrowia lub 

środowiska. Dotyczy to szczególnie nie-

prawidłowego postępowania z bateriami 

zawierającymi lit. 

Ponadto baterie zawierają także ważne 

surowce, np. żelazo, cynk, mangan lub 

nikiel, które można wykorzystać powtórnie. 

Segregacja umożliwia powtórne wykorzy-

stanie tych surowców i zapobiega nega-

tywnemu oddziaływaniu ulatniających się 

substancji szkodliwych na środowisko oraz 

ludzkie zdrowie.

Symbol przekreślonego kontenera na 

odpady oznacza, że zużytych baterii nie 

wolno usuwać do odpadów z gospodar-

stwa domowego. Co więcej są Państwo 

zobowiązani ustawą jako użytkownicy 

końcowi do zwrotu zużytych baterii.

Baterie lub akumulatory można bezpłatnie 

przekazywać do oficjalnych punktów zbiór-

ki odpadów takich jak punkty zbiorcze pu-

bliczno-prawnych podmiotów zajmujących 

się usuwaniem odpadów. Zużyte baterie, 

których sprzedaż jako nowych produktów 

prowadzimy lub prowadziliśmy, można 

zwracać także do naszych sklepów Teufel 
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lub naszego magazynu wysyłkowego. 

Jednak w przypadku wysyłek do naszego 

magazynu wysyłkowego przypominamy 

o regulacjach prawnych dotyczących 

materiałów niebezpiecznych wybranego 

dostawcy usług i chcielibyśmy Państwa 

prosić o niewysyłanie ich do nas drogą 

pocztową. Adresy naszych magazynów 

wysyłkowych można pobrać przez nasze 

biuro obsługi klienta. 

W przypadku wystąpienia warunków usta-

wowych podczas oznaczania baterii należy 

stosować poniższe symbole producenta 

baterii o następującym znaczeniu:

Hg:  Bateria zawiera ponad 0,0005 procen-

tu masowego rtęci 

Pb:  Bateria zawiera ponad 0,004 procentu 

masowego ołowiu

Cd:  Bateria zawiera ponad 0,002 procentu 

masowego kadmu 

Ponadto w celu zapobiegania powstawa-

niu odpadów i zaśmiecaniu środowiska 

należy sięgać po baterie i akumulatory 

o długiej żywotności. Akumulatory wy-

mienne umożliwiają uzyskanie długiego 

okresu użytkowania sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego i dzięki temu urządze-

nia i akumulatory można przygotować do 

ponownego użytkowania (np. regeneracja/

wymiana akumulatorów). 

Więcej informacji na temat zapobiegania 

powstawaniu odpadów dla użytkowników 

zawiera federalny program unikania odpa-

dów, w którym uczestniczą także poszcze-

gólne kraje związkowe.
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