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Instrukcja obsługi/montażu deski rezonansowej 

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Chcemy mieć pewność, że możesz 
w pełni korzystać z jego możliwości, dlatego podajemy kilka ważnych porad 
dotyczących Twojego bezpieczeństwa, a także użytkowania i konserwacji 
sprzętu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed złożeniem i 
korzystaniem urządzenia.

Zestaw zawiera:

1 
2 

1x deska rezonansowa
1x kabel 

1 x zestaw audio
1 x wzmacniacz
1 x subwoofer 
2 x głośniki 
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1. Opis produktu
Deska rezonansowa pozwala poczuć dźwięk. Dzięki zintegrowanemu generatorowi 
wibracje przenoszone są na tablicę i mogą być odczuwalne przez użytkownika. 
Można siedzieć, stać, leżeć na desce lub po prostu się o nią oprzeć - efekt wibracji 
jest wyczuwalny, gdy tylko ciało zetknie się z deską.
Deska rezonansowa została zaprojektowana i zbudowana z myślą o uniwersalnym i 
prostym użytkowaniu. Dzięki płaskiej konstrukcji czyszczenie czy przechowywanie 
produktu nie sprawia problemu. Podczas pracy nie jest generowany praktycznie 
żaden dodatkowy hałas, dlatego płytę można z powodzeniem stosować w 
pomieszczeniach, w których przebywa wiele osób. W razie potrzeby powierzchnię 
można zwiększyć, umieszczając kilka desek obok siebie. Urządzenie zostało 
zaprojektowane w taki sposób, że można go używać również z wózkiem 
inwalidzkim.

2. Instrukcja montażu i użytkowania

Aby rozpocząć użytkowanie deski rezonansowej, wystarczy podłączyć biały kabel

(2) do wyjścia wzmacniacza.

Dołączony subwoofer nie jest wymagany do korzystania z deski rezonansowej. 
można go jednak alternatywnie wykorzystać wyłącznie do odtwarzania dźwięku. 
Instrukcje konfiguracji wzmacniacza znajdują się na opakowaniu urządzenia. 
Urządzenie może być również używane osobno do innych celów.

Uwaga: Nie przeciążaj urządzenia! 

Instrukcje dotyczące konserwacji

Przeglądaj sprzęt w regularnych odstępach czasu.
Ze względu na naszą ciągłą kontrolę jakości produktów mogą wystąpić 
zmiany techniczne, które mogą prowadzić do niewielkich odchyleń w 
instrukcji. 
W regularnych odstępach czasu sprawdzaj, czy połączenia śrubowe są 
odpowiednio dokręcone.
Sprawdź sprzęt pod kątem możliwych uszkodzeń i w razie potrzeby 
wymień zużyte części.




