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Zestaw do odtwarzania muzyki tła 

MARK MWP1 
Instrukcja użytkownika 

WPROWADZENIE 

Drogi Kliencie! 
 

Dziękujemy za zakup MWP1 – zestawu do odtwarzania muzyki tła.  

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania zestawu. 

MWP1 zawiera montowany na ścianie wzmacniacz do odtwarzania muzyki tła. Urządzenie to wykorzystuje 

wysoko wydajną stopień wzmacniający klasy D. Moc wyjściowa może osiągnąć poziom 2 x 5 W przy 8 Ohm. 

Źródłem dźwięku dla MWP1 może być zewnętrzne urządzenie USB (podłączone do portu USB w dolnej części 

panelu wzmacniacza), wbudowany tuner FM lub sygnał przesyłany przez bezprzewodowe łącze Bluetooth. 

Urządzenie wyposażono  w wyświetlacz LCD o wymiarach 34 x 27 mm, który pokazuje wszystkie informacje 

dotyczące odtwarzanego utworu, w tym ID tag oraz czas trwania. 

Przyciski na przednim panelu służą do nawigacji pomiędzy utworami, wyboru stacji radiowej raz ustawienia 

poziomu głośności. 

MWP1 dostarczany jest z pilotem zdalnego sterowania obsługującym wszystkie funkcje oraz z tylną obudową 

do montażu na ścianie. 

Dostarczane elementy zestawu 

1. Wzmacniacz do montażu ściennego 

2. 2 głośniki sufitowe (pełnozakresowe z membraną o średnicy 5 cali) o mocy 5 W przy 8 Ohm 

3. Pilot zdalnego sterowania 

4. Tylna obudowa do montażu w ścianie 

5. Instrukcja użytkownika 

Dane techniczne 

1. Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz 

2. Moc znamionowa: 2 x 5 W przy 8 Ohm 

3. Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz do 20 kHz 

4. Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): 0,03% 

5. Zakres działania zdalnego sterowania: <10 m 

6. Wymiary: 86 x 86 x 60 mm 

Przedni panel 

1. Korektor barwy. Można wybrać jedną z kilku 

korekcji barwy, zależnie od rodzaju odtwarzanej 

muzyki (ROC – rock, POP – pop, CLA – 

klasyczna, JAZ – jazz, NOR – normalna) 

2. ◄◄▐ VOL- Naciśnięcie i przytrzymanie tego 
przycisku powoduje zmniejszeniu poziomu 

głośności (wartość pokazywana w formie paska 

na wyświetlaczu). Krótkie naciśnięcie powoduje 

wybór poprzedniego utworu (tryb USB / 

Bluetooth) lub poprzedniej stacji radiowej (tryb 

radia FM). 

3. Wyświetlacz LCD. Podświetlany na niebiesko 

wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie informacje 

dotyczące odtwarzanego utworu – ID tag, czas od 

początku i do końca utworu, nazwa stacji FM. 

4. Włącznik zasilania. Przełącznik suwakowy 
służący do włączania i wyłączania urządzenia. 
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5. ►▐▐ FM – przycisk ten umożliwia rozpoczęcie lub zatrzymanie odtwarzania utworu (tryb USB / 

Bluetooth). Krótkie przyciśnięcie przerywa odtwarzanie muzyki ze stacji radiowej (tryb radia FM). 

Przyciśnięcie i przytrzymanie rozpoczyna wyszukiwanie stacji radiowych (tryb radia FM). 

6. Sleep / Mode. Krótkie przyciśnięcie służy do wyboru źródła dźwięku: radio FM, USB lub Bluetooth. 

Przyciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście urządzenia w tryb uśpienia (tryb czuwania). 

7. ►►▐ VOL+. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zwiększenie poziomu głośności 
(wartość pokazywana w formie paska na wyświetlaczu). Krótkie naciśnięcie powoduje wybór 

następnego utworu (tryb USB / Bluetooth) lub następnej stacji radiowej (tryb radia FM). 

8. Port USB. Służy do podłączania zewnętrznych urządzeń USB. 

 

Opis funkcji pilota zdalnego sterowania 

Włącznik zasilania 

Przełącznik trybu pracy 

Wyciszenie 

Poprzedni / następny utwór 

Odtwarzanie / pauza 

Regulacja głośności (- / +) 

Korektor barwy 

Klawisze numeryczne 

Powtórzenie 

 

Instalacja ścienna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis podłączenia 

 

 

L 

Zasilanie 

N 

 Należy podłączyć głośniki zgodnie 

z prawidłową polaryzacją. 

 Należy podłączyć urządzenie do źródła 

zasilania prądu zmiennego 230 V, 50 Hx 

 

 


