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1. WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej  
w czasie użytkowania produktu. 
Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na opakowaniu i w 
instrukcji 
 

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Soundbar 2w1 to urządzenie służące do odtwarzania dźwięku z różnych źródeł 
podłączanych przewodami, bezprzewodowo, a także wpinanych bezpośrednio do 
urządzenia. Tego typu konstrukcja może działać samodzielnie lub w tandemie 
z telewizorem lub projektorem. Wbudowany wzmacniacz pozwala na uzyskanie 
wysokiej głośności zarówno przy oglądaniu programów telewizyjnych, koncertów, 
meczów, etc., a także słuchaniu muzyki. Dostępność wykorzystania źródeł 
analogowych i cyfrowych, a także bezprzewodowych otwiera przed użytkownikiem 
możliwości podłączenia wielu różnych urządzeń. Sterowanie pilotem zapewnia 
wygodę użytkowania, gdyż nie wymaga podchodzenia do urządzenia. 
 

3. DANE TECHNICZNE  
Nazwa Soundbar 2w1 
Model ER-1912 
Nr partii 202106 
Moc głośników 40 W (4 X 10 W) 

Sterowanie 
Za pomocą pilota na podczerwień lub przycisków na 
obudowie 

Łączność 
Bluetooth 5.0 (do 10 m), HDMI ARC, cyfrowe złącze 
optyczne TOSLINK, analogowe złącze AUX minijack, USB 

Zasilacz wejście 100-240 V~ 50/60 Hz 0,85 A 
Zasilacz wyjście 18 V ⎓ 2 A 

Dodatkowe 
Możliwość montażu na ścianie lub rozłączenia do dwóch 
kolumn i pionowego ich ustawienia w podstawkach. 

Pilot Na podczerwień z bateriami AAA 2 x 1,5 V ⎓ 
Wymiary 950 x 60 x 71 mm 
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4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zachowaj ją 
do przyszłego wglądu. 
1. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania  

z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub 
inne zagrożenia.  

2. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń 
przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać  
z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

3. Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie nie powinno być obsługiwane 
przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub 
psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu 
elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób 
odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 

4. Nie narażaj elementów zasilających urządzenie na działanie wody i innych 
płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane 
kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się 
wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może 
doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.  

5. Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez 
użytkownika. Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany 
serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa 
urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany 
punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 

6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.  

7. Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej  
w zakresie od 2402 MHz do 2480 MHz, której maksymalny poziom mocy 
wynosi 3,35 dBm EIRP. HYKKER Soundbar 2w1 spełnia wymagania 
standardy bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości 
radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować 
zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń. 

8. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Zwróć uwagę na to, aby 
dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, 
a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie.  
Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go 
w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy 
wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie 
urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.  

9. Czyszczenie i konserwacja urządzenia musi być wykonywana zgodnie  
z opisem w sekcji 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Czynności te mogą 
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być wykonywane przez dzieci, ale tylko, gdy mają skończone 8 lat i są 
nadzorowane przez osobę dorosłą. 

10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim 
poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego 
urządzenia bezpośrednio do ucha. Upewnij się, że podczas używania 
urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie podejdą do niego dzieci, 
których słuch szczególnie narażony jest na uszkodzenia. 

11. Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących 
akumulatorami). 

12. Nie zwieraj zacisków zasilających w bateriach. 
13. Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym 

urządzeniu. 
14. Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-. 
15. Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą 

wyciekać, powodując uszkodzenia. 
16. Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to 

zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii. 
17. Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na sprawny. 
18. Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt. 
19. Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych 

pojemników na zużyte baterie i akumulatory. 
20. Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi. 
21. Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo 

wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). 
Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność. 

22. Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one 
doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia. 

23. Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku. 
24. Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich 

jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień. 
25. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować. 
26. Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami. 
27. W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą.  

W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. 
Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie. 

28. Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci  
i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli 
bateria zostanie połknięta. 
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5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

 
Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia. 

 

OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich 
nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych 
przypadkach utratą zdrowia lub życia.  

 

Symbol oznaczający tekturę falistą (materiał opakowania). 

 

Do użytku wewnątrz pomieszczeń. 

 

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 

 

Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną 
izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną izolacją 
zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 
Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również izolację dodatkową. 

 
Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów 

 
Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier. 

 

Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw 
tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 

 

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, 
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – 
WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu 
użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami 
z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do 
wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są 
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procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych 
miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie 
człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 
bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim 
organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem 
sprzedaży, w którym kupił sprzęt. 

 

Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt 
ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol 
oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny 
być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, 
lecz traktowane zgodnie  z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno 
wyrzucać baterii  i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami 
komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać 
z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, 
recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii 
i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej 
o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, 
należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki 
odpadami lub wysypiskiem. 

 
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się: 

• Soundbar 2w1 
• Zasilacz sieciowy 
• Pilot zdalnego sterowania z bateriami AAA 2 x 1,5 V ⎓ 
• Przewód minijack-minijack 1,5 m 
• Adapter minijack-RCA (żeńsko-męski) 
• Długi przewód połączeniowy 2m 
• Krótki przewód połączeniowy 80 mm 
• Podstawki do kolumn (2 szt.) 
• Samoprzylepne nóżki (2 szt.) 
• Kołki do montażu na ścianie (2 szt.) 
• Instrukcja obsługi 

 
Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj 
się ze sprzedawcą. Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej 

reklamacji. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. 
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Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze 
czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego: 

https://mptech.eu/qr/hykker 
 

Lub skanując poniższy kod QR: 

 
 

7. UŻYTKOWANIE 
Nie rób niczego na siłę, gdyż może to skutkować uszkodzeniem urządzenia  
i utratą gwarancji.  

 
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU 

Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi 

nie są objęte gwarancją. 
 
Wyjmij urządzenie oraz akcesoria 
z opakowania. Dzięki swojej konstrukcji 
soundbar można rozdzielić na dwie kolumny – 
w takiej formie jest dostarczony w opakowaniu. 
Kolumny posiadają wypustki i otwory 
znajdujące się na ich dolnej części. Aby 
korzystać z urządzenia w formie soundbaru 
należy połączyć kolumny, wsuwając 
jednocześnie wypustki jednej w otwory drugiej, 
a następnie przekręcić kolumny względem 
siebie jak ukazuje to ilustracja. obok. Po 
poprawnym złączeniu kolumn 
w soundbar należy połączyć je krótkim 
przewodem połączeniowym. 
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Aby korzystać z urządzenia w formie kolumn wolnostojących, nałóż podstawki na 
dolnej części kolumn, dopasowując je do znajdujących się tam wypustek i otworów, 
a następnie przekręć kolumny względem podstawek, jak ukazuje to ilustracja poniżej. 
Po poprawnym zamocowaniu podstawek ustaw kolumny na podłożu i połącz je 
długim przewodem połączeniowym. Istnieje również możliwość zawieszenia na 
ścianie połączonych kolumn bez zamocowanych podstawek. 
 

 
 

Podłącz zasilacz do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia (DC IN), 
a wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego. Z przodu urządzenia powinna 
zaświecić się czerwona dioda. Podłącz do soundbaru przewód, którym będzie on 
połączony ze źródłem dźwięku. Ustaw lub zamocuj soundbar w miejscu, gdzie będzie 
docelowo użytkowany. Włóż baterie do pilota. 
 
MONTAŻ URZĄDZENIA 

Upewnij się, że urządzenie jest zamontowane w taki sposób, aby podczas używania 
nie doszło do jego uszkodzenia. 

 
Soundbar oferuje cztery warianty montażu: 

A. Poziome ustawienie na meblu pod telewizorem 
B. Poziome zawieszenie pod telewizorem 
C. Pionowe ustawienie kolumn po bokach telewizora 
D. Pionowe zawieszenie kolumn po bokach telewizora 

 
Wariant A 
Połącz urządzenie w formę soundbaru, a następnie odwróć je do góry nogami. 
Z samoprzylepnych nóżek po kolei odklej taśmę ochronną, po czym przyklej je blisko 
bocznych krawędzi urządzenia. Ustaw urządzenie na tak przyklejonych nóżkach 
w miejscu, gdzie będzie docelowo użytkowane i podłącz przewód, którym będzie 
połączone ze źródłem dźwięku oraz zasilanie. 
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Wariant B 

Jeśli chcesz przymocować soundbar do ściany, która jest wykonana z płyt gipsowo-
kartonowych lub innych, różniących się od standardowych ceglanych lub 

wykonanych z płyt betonowych, to dobierz inny, odpowiedni do podłoża rodzaj kołków lub 
wkrętów. Zakładając, ze wykorzystujesz kołki z zestawu, dobierz wielkość wiertła do 
średnicy kołków - Ø 5 mm. 
 

Połącz urządzenie w formę soundbaru. Wybierz miejsce montażu soundbaru na 
ścianie. Dobierz odpowiednią wysokość, by telewizor nie zasłaniał głośnika – zalecana 
odległość od dolnej krawędzi telewizora to ok. 5 cm. Rozstaw zaczepów do montażu 
naściennego znajdujących się z tyłu urządzenia wynosi 58 cm. Zaznacz 
umiejscowienie otworów w wybranym na montaż miejscu na ścianie. Upewnij się, że 
będą znajdować się na tym samym poziomie, a następnie wywierć otwory i umieść 
w nich kołki rozporowe. Wsuń wkręty w kołki rozporowe i dokręć tak, aby odstawały od 
ściany na ok. 3 mm. Podłącz do soundbaru przewód, którym będzie połączone ze 
źródłem dźwięku oraz zasilanie, po czym zamocuj go na przygotowanych wcześniej 
w ścianie kołkach. Sprawdź czy wisi stabilnie i w razie potrzeby skoryguj poziom 
wkręcenia wkrętów. 
 

Wariant C 
Zamocuj podstawki na kolumnach i połącz je długim kablem połączeniowym. Ustaw 
kolumny w wybranych miejscach po bokach telewizora i podłącz przewód, którym 
będą połączone ze źródłem dźwięku oraz zasilanie. 
 

Wariant D 
Wybierz miejsce montażu kolumn na ścianie po bokach telewizora. Zalecana 
odległość od bocznych krawędzi telewizora to ok. 5 cm. Zaznacz umiejscowienie 
otworów w wybranych na montaż miejscach na ścianie. Upewnij się, że będą 
znajdować się na tym samym poziomie, a następnie wywierć otwory i umieść w nich 
kołki rozporowe. Wsuń wkręty w kołki rozporowe i dokręć tak, aby odstawały od ściany 
na ok. 3 mm. Połącz kolumny ze sobą długim przewodem połączeniowym, a następnie 
podłącz do nich przewód, którym będą połączone ze źródłem dźwięku oraz zasilanie, 
po czym zamocuj je na przygotowanych wcześniej w ścianie kołkach. Sprawdź, czy 
wiszą stabilnie i w razie potrzeby skoryguj poziom wkręcenia wkrętów. 
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WŁĄCZANIE, WYŁĄCZAENIE URZĄDZENIA I WYBÓR TRYBÓW PRACY 
Wciskając na 2 sekundy przycisk włącznika, uruchom urządzenie. Ponowne wciśnięcie 
przycisku na 2 sekundy wyłączy urządzenie. 
 
Za pomocą tego samego przycisku, wciskając krótko, wybierz tryb pracy urządzenia. 
Poszczególne tryby sygnalizowane są zaświeceniem się diody danego koloru: 

• Niebieski – połączenie Bluetooth 
• Zielony – wejście liniowe (AUX IN) 
• Pomarańczowy (migający) – wejście cyfrowe HDMI ARC 
• Pomarańczowy – wejście cyfrowe optyczne 
• Zielony (migający) – wejście USB 

 
Soundbar domyślnie włącza ostatni użytkowany tryb. W przypadku odłączenia 
zasilacza od urządzenia, wyjęcia wtyczki zasilacza z gniazdka elektrycznego lub braku 
prądu w sieci elektrycznej domyślnie włączanym trybem jest tryb połączenia 
Bluetooth. 
 
PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU – PRZEWODOWO ANALOGOWO 

1. Podłącz soundbar do źródła dźwięku przy pomocy znajdującego się 
w zestawie przewodu minijack-minijack. W razie potrzeby można dodatkowo 
wykorzystać adapter minijack-RCA (dołączony do zestawu) jeśli w źródle 
dźwięku wyjście audio wyposażone jest w złącza RCA (tzw. cinch). 

2. Włącz soundbar przyciskiem na panelu z boku obudowy lub przy pomocy 
pilota. Pilot musi być skierowany w stronę odbiornika podczerwieni urządzenia 
(prawa część przodu urządzenia za siatką maskującą). 

3. Działanie trybu wejścia liniowego (AUX IN) sygnalizuje zielona dioda. Jeśli 
świeci się dioda innego koloru, przełącz tryb pracy urządzenia na wejście 
liniowe. 

4. Sterowanie dźwiękiem (np. zmiana lub przewijanie utworów) w tym trybie 
pracy odbywa się bezpośrednio przy pomocy podłączonego źródła dźwięku. 

 
PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU – PRZEWODOWO CYFROWO (HDMI I TOSLINK) 
 

1. Podłącz soundbar do źródła dźwięku przy pomocy odpowiedniego przewodu 
cyfrowego. Przewody HDMI oraz optyczny TOSLINK nie są częścią zestawu. 

2. Włącz soundbar przyciskiem na panelu z boku obudowy lub przy pomocy 
pilota. Pilot musi być skierowany w stronę odbiornika podczerwieni urządzenia 
(prawa część przodu urządzenia za siatką maskującą). 

3. Działanie trybu wejścia cyfrowego (HDMI lub optyczne TOSLINK) sygnalizuje 
pomarańczowa dioda. Jeśli świeci się dioda innego koloru przełącz tryb pracy 
urządzenia na wejście cyfrowe. 
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4. Sterowanie dźwiękiem (np. zmiana lub przewijanie utworów), w tym 
korzystanie ze złącza optycznego odbywa się bezpośrednio przy pomocy 
podłączonego źródła dźwięku. W przypadku połączenia HDMI ARC istnieje 
możliwość wykorzystania pilota telewizorowego do sterowania soundbarem. 
Należy wówczas upewnić się, że w ustawieniach telewizora włączona została 
funkcja HDMI CEC – w tym celu proszę odnieść się do instrukcji obsługi 
telewizora. 

 
Korzystanie z połączenia HDMI ARC możliwe jest z użyciem urządzeń oraz 
przewodów zgodnych ze standardem HDMI 1.4 lub wyższym. 

 
PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU – BEZPRZEWODOWO 

Przed pierwszym użyciem urządzenia Bluetooth z soundbarem należy 
przeprowadzić procedurę parowania. 

 
1. Włącz soundbar w trybie Bluetooth. 
2. Z prawej strony urządzenia powinna migać niebieska dioda. Oznacza to, że 

soundbar jest gotowy do parowania. 
3. Włącz funkcję Bluetooth w źródle dźwięku i przejdź do jej ustawień. 
4. Wyszukaj dostępne urządzenia i z listy wybierz HYKKER SOUNDBAR 2in1. 
5. W razie potrzeby potwierdź parowanie wpisując PIN 0000 w źródle dźwięku. 
6. Od tej pory przy włączeniu soundbaru w trybie Bluetooth będzie on 

automatycznie łączył się ze sparowanym urządzeniem. 
7. Sterowanie dźwiękiem (np. zmiana lub przewijanie utworów) w tym trybie 

pracy może odbywać się przy pomocy pilota, panelu bocznego lub 
podłączonego źródła dźwięku.  

 
PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU – USB 

Wspierane formaty dźwięku przez soundbar to mp3, wav oraz wma. Maksymalny 
obsługiwany rozmiar podłączanej pamięci masowej to 32 GB. 

 
1. Podłącz pamięć masową USB do soundbaru, wykorzystując złącze USB 

znajdujące się z tyłu urządzenia. 
2. Włącz soundbar przyciskiem na panelu z boku obudowy lub przy pomocy 

pilota. Pilot musi być skierowany w stronę odbiornika podczerwieni urządzenia 
(prawa część przodu urządzenia za siatką maskującą). 

3. O ile soundbar nie pracuje już w innym trybie, praca w trybie USB rozpoczyna 
się automatycznie po wykryciu wspieranych plików na pamięci masowej. 

4. Działanie trybu USB sygnalizuje migająca pomarańczowa dioda. 
5. Sterowanie dźwiękiem (np. zmiana lub przewijanie utworów) w tym trybie 

pracy może odbywać się przy pomocy pilota lub panelu bocznego. 



PL © HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone. Soundbar 2w1 

12 

STEROWANIE – PANEL BOCZNY 

 
STEROWANIE - PILOT 

 

 
 - krótkie wciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy, długie przytrzymanie 

przycisku wycisza dźwięk. 

 - przełącza między ustawieniami korektora graficznego: brak, muzyka klasyczna, 
rock, pop, jazz, muzyka na żywo. 
 
 
 

Włączanie / wyłączanie / zmiana trybu pracy 

Odtwarzanie / pauza 

Następny utwór / zwiększanie głośności 

Poprzedni utwór / zmniejszanie głośności 

Włączanie / wyłączanie Zmiana trybu pracy / wyciszenie 

Zwiększanie głośności 

Poprzedni utwór 

Zmniejszanie głośności 

Odtwarzanie / Pauza 
Następny utwór 

Korektor graficzny 

Zwiększanie tonów wysokich 

Zmniejszanie tonów wysokich 

Zwiększanie tonów niskich 

Zmniejszanie tonów niskich 
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WYMIANA BATERII W PILOCIE 
1. Wysuń klapkę baterii znajdującą się z tyłu pilota. 
2. Wyjmij zużyte baterie. 
3. Włóż nowe (nieuszkodzone) baterie, zgodnie z oznaczeniami + i - w komorze 

baterii. 
4. Wsuń klapkę baterii do momentu zatrzaśnięcia się zatrzasku. 

 
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 
1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. 
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą ona powodować uszkodzenia 

części elektronicznych urządzenia. 
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie 

żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części 
z tworzyw sztucznych i zniszczyć baterię w pilocie. 

4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja 
w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć. 

5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj 
środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może 
spowodować unieważnienie gwarancji. 

 

9. PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi 
poradami. 
 

Urządzenie nie 
włącza się. 

Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do urządzenia i gniazda 
elektrycznego. 
Sprawdź wyłącznik zasilania pod kątem uszkodzeń. 
Sprawdź, czy gniazdo sieciowe nie jest uszkodzone, i czy dochodzi do 
niego prąd (może być wyłączony bezpiecznik). 
Jeśli podłączasz urządzenie poprzez listwę zasilającą, to sprawdź, czy 
jest ona sprawna i czy wszystkie złącza w niej działają. 
Sprawdź, czy baterie w pilocie nie są zużyte. 
Sprawdź, czy pomiędzy soundbarem a pilotem nie ma przeszkód. 

Po podłączeniu do 
źródła dźwięku 

niczego nie słychać 
w soundbarze. 

Sprawdź, czy soundbar jest włączony. 
Sprawdź, czy w soundbarze nie wyłączono dźwięku (funkcja MUTE lub 
minimalne wzmocnienie dźwięku). 
Sprawdź wyjście w źródle dźwięku – podłącz przewód do innego 
źródła. 
Sprawdź przewód połączeniowy. Jeśli jest uszkodzony, to użyj innego, 
sprawnego. 
Sprawdź, czy w źródle dźwięku aktywowano wyjście audio, do którego 
podłączony jest przewód. Jeśli nie, to aktywuj je. 
Sprawdź, czy w urządzeniu podłączonym przewodem optycznym 
ustawienia audio ustawiono na PCM. 
Sprawdź, czy aktywne jest odpowiednie wejście audio (AUX, optyczne, 
Bluetooth, HDMI ARC, USB). 
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Nie można odtworzyć 
muzyki poprzez 

Bluetooth. 

Sprawdź, czy aktywny jest tryb pracy soundbaru z urządzeniami 
bezprzewodowymi – Bluetooth. 
Sprawdź, czy w źródle dźwięku aktywna jest komunikacja poprzez 
Bluetooth. 
Sprawdź, czy w źródle dźwięku skierowano strumień audio do urządzeń 
Bluetooth. 
Sprawdź, czy źródło dźwięku nie jest oddalone bardziej niż na około 10 
metrów od soundbaru. 
Sprawdź, czy z soundbarem nie jest sparowane inne urządzenie. 

Dźwięk z soundbaru 
jest kiepskiej jakości. 

Sprawdź jakość dźwięku w źródle. 
Sprawdź, czy złącza lub przewody połączeniowe nie są uszkodzone. 
Sprawdź, czy źródłem zakłóceń nie jest umieszczony w pobliżu sprzęt 
AGD (zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, itp.) lub nadawczo-odbiorczy 
(router sieciowy, krótkofalówka, itp.). 
Przyczyną mogą być także zakłócenia w sieci elektrycznej – podłącz 
zasilacz soundbaru poprzez listwę filtrującą lub zamontuj na 
przewodzie filtr przeciwzakłóceniowy (nie znajdują się w zestawie). 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta. 
 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
Przechowuj czyste i wyłączone urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł 
ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu poza 
zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.  
 

TRANSPORT URZĄDZENIA 
Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje, wstrząsy  
i uderzenia. Podczas obsługi przenoś urządzenie trzymając je delikatnie. Nie narażaj 
urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć. 
 

11. GWARANCJA I SERWIS 
Produkt ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu.  
W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, 
pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny 
i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu. 
 

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA 
mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego : 
ER-1912 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.mptech.eu/qr/hykker 
13. PRODUCENT 

mPTech Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@hykker.com 
Wyprodukowano w Chinach 

Numer partii: 202106 

 

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
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1. INTRODUCTION 
Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great 
pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in 
particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to 
refer to it while using the product. 
The colours of the actual product may vary slightly from the illustrations in the manual.  
 

2. INTENDED USE 
Soundbar 2in1 is a device used to play audio from various sources (wirelessly, via 
cable, or directly plugged into the device). This type of construction can work 
independently or in combination with a TV or projector. The built-in amplifier allows 
you to get high volume both when watching TV programmes, concerts, sports 
matches, etc., and listening to music. The availability of the use of analogue and digital 
sources, as well as wireless, opens up the possibility for the user to connect many 
different devices. The remote control provides comfort of use, as it does not require to 
approach to the device. 
 

3. TECHNICAL DATA  
Name SOUNDBAR 2in1 
Model ER-1912 
Lot number 202106 
Speaker power  40 W (4 x 10 W) 
Steering With infrared remote control or buttons on the housing 

Connectivity 
Bluetooth 5.0 (up to 10 m), HDMI ARC, TOSLINK digital 
optical connector, analogue AUX minijack, USB 

Power supply input 100-240 V~ 50/60 Hz 0.85 A 
Power Supply output 18 V ⎓ 2 A 

Additional 
Possibility of mounting on the wall or disconnecting into 
columns and placing them vertically in the stands. 

Remote control Infrared, 2 x 1.5 V ⎓ AAA batteries  
Dimensions 950 x 60 x 71 mm 

 
4. PRINCIPLES OF SAFE USE 

Read the entire user manual carefully before use. Keep it for future reference. 
1. Do not switch on the device when the use of electronic devices is prohibited 

or if it might cause interference or danger.  
2. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings 

conveyed by the staff of the entity where you wish to use the device. Do not 
use the device near flammable fabrics. 
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3. This device is not a toy. This device should not be operated by people 
(including children) with limited physical or mental abilities, as well as by 
people with no earlier experience in operation of electronic equipment They 
may use the device only under supervision of people responsible for their 
safety. 

4. Do not expose the power supplies to water or other liquids. Avoid using the 
device in environments with high humidity like kitchens or bathrooms. 
Water particles may cause moisture to appear in the device, which 
adversely affects the electronics and may cause damage to the equipment.  

5.  The device has no user-serviceable parts. This product may only be 
repaired by qualified service personnel of the manufacturer or by an 
authorised service centre. Repairing by an unauthorized or unqualified 
service may cause device damage and warranty loss. 

6. The manufacturer is not responsible for any problems caused by 
unauthorized modifications to the equipment.  

7. The device emits electromagnetic waves in the radio frequency range from 
2402 GHz to 2480 GHz, with a maximum power level of 3.35 dBm EIRP. 
HYKKER Soundbar 2in1 meets the requirements of safety standards and 
radio frequency recommendations. All wireless devices may cause 
interference to other devices. 

8. The device should not be used in dusty conditions. Make sure that children 
and animals do not have access to the product. Damaged product can have 
cracks or broken parts with dangerous sharp edges.  
Do not expose the device to sunlight and do not place it in close proximity 
to heat-generating devices. Plastic parts may deform, which may affect the 
operation of the device or cause it to break down completely.  

9. Cleaning and maintenance of the appliance must be carried out as 
described in section 9. CLEANING AND CONSERVATION. These activities 
may be performed by children, but only when they are at least 8 years old 
and are supervised by an adult. 

10. To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for 
a long period of time, do not put operating device directly to an ear. Make 
sure that children whose hearing is particularly vulnerable to damage do not 
come into contact with the device when using it at a high volume. 

11. Do not charge non-rechargeable batteries (other than accumulators). 
12. Do not short-circuit the battery power terminals. 
13. Use batteries of the same type as recommended for this device. 
14. When installing new batteries, remember to check the +/- polarity of the 

batteries. 
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15. Remove discharged batteries immediately from the unit, as they may leak 
and cause damage. 

16. Always remove the batteries when not in use - this will prevent the product 
from being damaged if the electrolyte leaks from the battery. 

17. Always replace the entire battery pack with a functional one. 
18. Keep batteries away from children and animals. 
19. Do not dispose of your used batteries in a waste bin, but in special 

containers for used batteries and accumulators. 
20. Never use used batteries in combination with new ones. 
21. Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F 

and over 40°C/104°F). Extreme temperatures can affect their service life. 
22. Avoid contact with liquids and metal objects, as this may result in total or 

partial damage to the battery. 
23. Place worn or damaged batteries in a special container. 
24. Never expose batteries to direct sunlight, radiators, fire or excessive heat. 
25. Never dispose of batteries into a fire - they may explode. 
26. Never immerse batteries in water. Do not touch the batteries with wet 

hands. 
27. If hands come into contact with acid from the battery, rinse hands under 

running water. If electrolyte gets into your eyes, contact your doctor. Acid 
contained in batteries may cause skin irritation or chemical burns. 

28. Swallowing batteries can be fatal! Keep batteries away from children and 
pets. Immediately seek medical attention if the battery is swallowed. 
 

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS 

 
Important information on the use of the device. 

 

WARNING! Please read the warnings carefully. Failure to do so may result in 
damage to the device and, in extreme cases, in loss of health or life.  

 

Symbol for corrugated cardboard (packaging material). 

 

For indoor use. 
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The packaging of the device can be recycled in accordance with local 
regulations.  

 

 This symbol indicates a Class II device with double insulation. This 
class of devices is characterized by reinforced insulation providing 
protection against direct and indirect contact. Besides basic 
insulation, additional insulation is also used. 

 
The packaging elements should be disposed of in appropriate containers. 

 
The marking of the container into which the box - paper should be discarded. 

 

he mark placed on the product indicates that the product complies with the 
basic requirements and other provisions of the so-called "Directive of  the 
'New Approach' Directive of the European Union. 

 

The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the 
European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment 
(Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with 
this symbol should not be disposed of or dumped with other household 
waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical 
and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in 
which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in 
designated locations, and the actual process of their recovery contribute to 
the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and 
electronic equipment is beneficial to human health and environment. To 
obtain information on where and how to dispose of used electrical and 
electronic equipment in an environmentally friendly manner user should 
contact their local government office, the waste collection point, or point of 
sale, where the equipment was purchased. 

 

 In accordance with directive 2013/56/UE on the disposal of batteries and 
accumulators, this product is marked with the symbol of a crossed-out waste 
bin. The symbol indicates that the batteries used in this product should not 
be disposed with regular household waste, but treated according to the legal 
directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and 
accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and 
accumulators must use the available collection points of these items, which 
allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and 
recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. 
To learn more about existing procedures of recycling of batteries and 
accumulators please contact your local office or an institution for waste 
disposal or landfill. 
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6. CONTENTS OF THE SET 
After unpacking, check that all listed parts are in the package and that the device is 
working properly. Included in the set: 

• SOUNDBAR 2in1 
• AC Power Supply 
• Remote control with 2 x 1.5 V⎓ AAA batteries  
• 1.5 m minijack-minijack cable 
• Mini-CA adapter (female to male) 
• Long connection cable 2m 
• Short connection cable 80 mm 
• Column stands (2 pieces) 
• Self-adhesive feet (2 pieces) 
• Wall mounting studs (2 pieces) 
• User manual 

 

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.  We 
advise to keep the container in case of any complaints. Keep the packaging out of 

reach of children and pets. 
 

You can obtain a free printed version of the manual with the large font size or 
download it from the web address below: 

https://mptech.eu/qr/hykker 
 

Or by scanning QR code below: 
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7. USE 
 Do nothing forcibly, as this may result in damage to the device and void the warranty.  
 

BEFORE THE FIRST USE 
Incorrect connection of the power supply cable can cause damage to the AC adapter 
or the device. All damages resulting from improper handling are not covered by the 

warranty. 
 
Remove the device and accessories from the 
packaging. Due to its design, the soundbar can 
be divided into two columns - in this form it is 
delivered in the package. The columns are 
designed with connectors and holes on their 
lower part. To use the soundbar, connect the 
speakers by inserting the connectors of one 
into the holes of the other and then turn the 
speakers  against each other, as shown in the 
picture. Once the soundbar has been properly 
connected, connect it with a short connection 
cable. 
 
To use the device in the form of freestanding columns, place the stands on the lower 
part of the columns, matching them with the corresponding connectors and holes, and 
then twist the columns against the coasters, as shown in the illustration below. To use 
the device in the form of free-standing columns, place the stands on the lower part of 
the columns, matching them with the connectors and holes. There is also a possibility 
of hanging the connected columns on the wall without stands. 
 

 
 

Plug the power supply unit into the power outlet at the back of the unit (DC IN), and the 
power supply plug into an electrical outlet. The red LED on the front of the device 
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should light up. Connect a cable to the soundbar to connect it to the sound source. 
Position or mount the soundbar where it will be used. Insert batteries into the remote. 
 
MOUNTING THE DEVICE 

Make sure that the device is installed in such a way that it does not become damaged 
during use. 

 
The Soundbar provides four mounting options: 

A. Horizontal position on the furniture underneath the TV 
B. Horizontal suspension under the TV 
C. Vertical positioning of the columns on the sides of the TV set 
D. Vertical suspension of the columns on the sides of the TV set 

 
Option A 
Assemble the device into a soundbar and then turn it upside down.Peel off the 
protective tape from the self-adhesive feet one by one and then stick it close to the 
side edges of the device. Place the device on glued feet in place where it will be used 
and connect the cable to the sound source and power supply. 

 
 

Option B 
If you want to attach the soundbar to a wall which is made of plasterboard or other 
types of wall which differ from standard brick or concrete panels, choose a different 
type of dowels or screws suitable for the substrate. Assuming that you use the pins 

from the set, choose the size of the drill bit to match the diameter of the pins - Ø 5 mm. 
 
Assemble the device into a soundbar. Choose where to mount the soundbar on the 
wall. Select the appropriate height so that the TV does not cover the speaker - the 
recommended distance from the bottom of the TV is approx. 5 cm. The spacing 
between the wall-mounting hooks on the back of the unit is 58 cm. Mark the location 
of the holes in the selected mounting location on the wall. Make sure that they are at 
the same level, then drill holes and place dowels in them. Slide the screws into the 
dowels and tighten them so that they are approx. 3 mm from the wall. Connect the 
power supply and the sound source cables to the soundbar, and then fix it on the pins 
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previously prepared in the wall. Check that it hangs securely and correct the screwing 
level if necessary. 
 
Option C 
Fix the stands on the columns and connect them with a long connecting cable. Place 
the columns on the sides of the TV and connect the cable that will connect them to the 
sound source and power supply. 
 
Option D 
Choose where to mount the columns on the wall on the sides of the TV.  The 
recommended distance from the side edges of the TV is about 5 cm. Mark the location 
of the holes in the selected mounting positions on the wall. Make sure that they are at 
the same level, then drill holes and place dowels in them. Slide the screws into the 
dowels and tighten them so that they are approx. 3 mm from the wall. Connect the 
loudspeakers to each other with a long connecting cable, then connect the cable that 
will connect them to the sound source and the power supply and fasten them on the 
pre-prepared dowels in the wall. Check that they hang securely and correct the 
screwing level if necessary. 
 

SWITCHING THE DEVICE ON/OFF AND SELECTION OF OPERATING MODES 
Press the on/off button for 2 seconds to start the device. Pressing the button again for 
2 seconds will switch the device off. 
 

Press briefly the same button to select the operating mode of the device. The individual 
modes are indicated by the LED of a given colour: 

• Blue - Bluetooth connection 
• Green -  line input (AUX IN) 
• Orange (blinking) – digital HDMI ARC input 
• Orange - digital optical input 
• Green (blinking) -USB input 

 

The Soundbar by default activates the last used mode. If the AC adapter is 
disconnected from the device, if the adapter is unplugged from the electrical outlet or 
if there is a power outage in the mains, the Bluetooth connection mode is activated by 
default. 
 

CONNECTING TO SOUND SOURCES - WIRED ANALOGUE 
1. Connect the soundbar to the sound source using the supplied minijack-

minijack cable. If necessary, a mini-RCA adapter (included) can also be used if 
the audio output is equipped with RCA connectors (so-called cinch) in the 
audio source. 

2. Turn on the soundbar with the button on the side panel or with the remote 
control. The remote control must face the infrared receiver of the device (the 
right part of the front of the device behind the masking net). 

3. Operation of the line input mode (AUX IN) is indicated by a green LED. If the 
LED of a different colour is on, switch the unit's operating mode to line input. 

4. The control of the sound (e.g. changing or rewinding songs) in this mode of 
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operation takes place directly from the connected sound source. 
CONNECTING TO SOUND SOURCES - WIRED DIGITAL 

1. Connect the soundbar to the sound source using the appropriate digital cable. 
HDMI and optical cables are not included. 

2. Turn on the soundbar with the button on the side panel or with the remote 
control. The remote control must face the infrared receiver of the device (the 
right part of the front of the device behind the masking net). 

3. Operation of the digital input mode (HDMI or optical) is indicated by an orange 
LED. If the LED of a different colour is on, switch the unit's operating mode to 
digital input. 

4. Sound control (e.g. changing or rewinding songs) including the use of the 
optical connector is carried out directly from the connected sound source. In 
the case of HDMI ARC connection, it is possible to use the TV remote control 
to control the soundbar. Make sure that the HDMI CEC function is enabled in 
your TV's settings - please refer to your TV's user manual for this. 

 

The HDMI ARC connection can be used with devices and cables that comply with 
HDMI 1.4 or higher. 
 

CONNECTING TO SOUND SOURCES - WIRELESS 
Before using a Bluetooth device with a soundbar for the first time, the pairing 
procedure must be carried out. 
 

1. Turn on the soundbar in Bluetooth mode. 
2. A blue LED on the right side of the device should flash, which means that the 

soundbar is ready for pairing. 
3. Turn on the Bluetooth function in the audio source and go to its settings. 
4. Search for available devices and select HYKER SOUNDBAR 2in1 from the list. 
5. If necessary, confirm the pairing by entering PIN 0000 in the audio source. 
6. From now on, when the soundbar is turned on in Bluetooth mode, it will 

automatically connect to the paired device. 
7. The sound (e.g. changing or rewinding songs) in this mode of operation can 

be controlled by the remote control, the side panel or the connected sound 
source. 

CONNECTING TO SOUND SOURCES - USB 
The supported formats are mp3, wav and wma. The maximum supported size of the 
connected storage is 32 GB. 
 

1. Connect the USB mass storage device to the soundbar using the USB 
connector on the back of the device. 

2. Turn on the soundbar with the button on the side panel or with the remote 
control. The remote control must face the infrared receiver of the device (the 
right part of the front of the device behind the masking net). 

3. Unless the soundbar is already in another mode, USB operation starts 
automatically when supported files are detected on the storage device. 

4. The USB mode is indicated by a flashing orange light. 
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5. The sound (e.g. changing or rewinding songs) in this mode of operation can 
be controlled by the remote control or the side panel. 

CONTROL - SIDE PANEL 

 
 

CONTROL - REMOTE CONTROL 
 

 
 - short press of the button changes the operating mode, long press of the button 

mutes the sound. 

 switches between equalizer settings: none, classical music, rock, pop, jazz, live 
music. 

Switching on / off / changing the operating 
mode  Play / pause 

Volume up / Next song 

Volume down / Previous song 

Turning On and Off Change operation mode / mute 

Volume up 

Previous track 

Volume down 

Play / Pause 
Next track 

Graphic equalizer 

Treble enhancement 

Decreasing the treble  

Bass enhancement 

Decreasing bass 
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REPLACEMENT OF BATTERIES IN THE REMOTE CONTROL 
1. Pull out the battery cover on the back of the remote control. 
2. Remove the used batteries. 
3. Insert new (undamaged) batteries as indicated by + and - in the battery 

compartment. 
4. Slide the battery cover in until the latch engages. 

 
8. CLEANING AND MAINTENANCE 

To extend the service life of the device: 
1. Keep the device and its accessories out of reach of children. 
2. Avoid contact with liquids; these may cause damage to electronic parts of the 

device. 
3. Avoid very high temperatures for it can shorten the life of device electronic 

components, melt the plastic parts and destroy the battery in the remote 
control. 

4. Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an 
unprofessional manner may cause serious damage to the phone or destroy it 
completely. 

5. For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high 
concentration of acids or alkalis. 

6. Use the original accessories only. Violation of this rule may result in an 
invalidation of the warranty. 

 
9. TROUBLESHOOTING 

In case of any problems with the device, please refer to the following tips. 
 

The device does not 
switch on. 

Make sure that the power supply is connected to the device and to a 
power outlet. 
Check the power switch for damage. 
Check that the power outlet is not damaged and that there is electricity 
(the fuse can be switched off). 
If you connect the device via the power strip, make sure that it is 
functional and that all connectors in it work properly. 
Check if batteries are not worn out. 
Check that there are no obstacles between the soundbar and the 
remote control. 

There is no sound, 
even though the 
sound source is 

connected. 

Check if the soundbar is on. 
Check that the soundbar does not have the sound disabled (MUTE 
function or minimum audio gain). 
Check the output on the audio source - connect the cable to another 
source. 
Check the connection cable. If it is damaged, use another. 
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Check that the audio source has been activated for the audio output to 
which the cable is connected. If not, activate it. 
 Check that the audio settings on the device connected via the optical 
cable are set to PCM. 
Check that the correct audio input is active (AUX, optical, Bluetooth, 
HDMI ARC, USB). 

Music cannot be 
streamed via 

Bluetooth 

Check that the Bluetooth wireless mode is active. 
Check that Bluetooth communication is active in the audio source. 
Make sure that the audio stream is directed to Bluetooth devices in the 
audio source. 
Make sure that the sound source is not more than about 10 metres 
away from the soundbar. 
Check that no other device is paired with the soundbar. 

The sound from the 
soundbar is of poor 

quality. 

Check the sound quality of the source. 
Check that the connectors or connecting cables are not damaged. 
Check that the source of interference is not a nearby household 
appliance (freezer, microwave oven, etc.) or a transmitter/receiver 
(network router, walkie-talkie, etc.). 
It can also be caused by interference from the mains power supply - 
connect the soundbar power supply via a filter or fit a noise filter on the 
cable (not supplied). 

If the problem persists, contact the manufacturer's service department. 

 

STORAGE OF EQUIPMENT 
Keep the unit clean and switched off in a dry place away from heat and moisture 
sources. It is best to place the device in its original packaging, out of reach of children 
and pets.  
 
TRANSPORT OF THE DEVICE 
Do not expose the unit to excessive vibration, shock or impact during transportation. 
During operation, carry the device gently. Do not expose the device to high 
temperatures or moisture. 
 

11. WARRANTY AND SERVICE 
The product is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product.  
In case of a defect, the product should be returned to the shop where it was purchased, 
remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete and 
preferably placed in its original packaging.  

10. STORAGE AND TRANSPORT 
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12. DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE NEW APPROACH DIRECTIVES 
 mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the device complies with 
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity 
is available at the following Internet address: 

www.mptech.eu/qr/hykker 
 

13. MANUFACTURER 
mPTech Sp. z o.o. 
Nowogrodzka 31 
00-511 Warsaw 

Poland 

Helpline: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@hykker.com 

Manufactured in China 
Lot number: 202106

 


