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Подяка 

Дуже дякуємо за вибір продукції 

Loewe. Ми раді бачити вас своїм  

клієнтом. Loewe поєднує найвищі 

стандарти технологій, дизайну та 

зручності для користувача. Це 

однаково стосується телевізорів, 

відео-, аудіопристроїв і додаткового 

оснащення. Ані технологія, ані дизайн 

не є самоціллю, але разом вони 

повинні сприяти найкращому 

можливому аудіо- та візуальному 

досвіду наших клієнтів. 

 
Наш дизайн навіть не ґрунтується на 

короткочасних, модних тенденціях. 

Адже ви придбали високоякісне 

обладнання, яким хочете 

насолоджуватися завтра та 

післязавтра. 

Зміст 
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Комплект постачання 

Обережно розпакуйте пристрій і 

переконайтеся, що всі аксесуари є в 

наявності: 

• Сабвуфер 

• Кабель живлення 

• Аудіокабель 3,5 мм 

• Посібник користувача 

• Передавач USB Bluetooth 

• Подовжувач USB 

 
 

Документація 

Ця частина посібника з експлуатації 

містить важливу основну інформацію. 

Детальний посібник користувача з 

описом функцій і можливостей вашого 

нового виробу Loewe можна 

завантажити в електронному вигляді з 

веб-сайту Loewe. 
 

Посібник користувача 

регулярно оновлюється. 

Детальний посібник 

користувача можна знайти 

на сторінці: 

https://www.loewe.tv/int/support 

Просто відскануйте Q-код. 

За цією адресою ви також знайдете 

FAQ (питання, що часто задаються). 

 

 

Розташування паспортної 

таблички 

Таблички з номером моделі та робочою 

напругою знаходяться у нижній частині 

виробу. 
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◼   Loewe klang sub1  

Важливі правила техніки безпеки 
 

 

1 Важливі правила 
техніки безпеки 
Увага: уважно ознайомтеся з цією 

сторінкою, щоб забезпечити 

безпечну роботу пристрою. 

Дотримуйтесь усіх правил техніки 

безпеки та інструкцій з експлуатації 

під час використання цього виробу. 

Ви повинні зберегти правила 

техніки безпеки та інструкції з 

експлуатації для використання в 

майбутньому. 

Треба суворо дотримуватися всіх 

попереджень, позначених на виробі 

та перелічених в інструкції з 

експлуатації. 

Пояснення символів 

   Обладнання з подвійною ізоляцією 

(клас II). Цей електропристрій був 

сконструйований таким чином, що 

не потребує безпечного 

підключення до електричного 

заземлення). 

Цей символ вказує на ризики, 

спричинені високою напругою. 

 

Цей символ попереджає 

користувача про інші, більш 

специфічні ризики. 

 

Цей символ вказує на небезпеку,       

спричинену розвитком пожежі. 

1.1 Встановлення 

1.1.1 Розміщення 

Розташуйте пристрій на стабільній 

рівній поверхні. 
 

1.1.2 Кабелі 
Прокладайте кабелі динаміка та 

живлення таким чином, щоб їх не 

пошкодити. Кабель живлення не 

можна перегинати або прокладати 

через гострі краї, стояти на ньому 

або піддавати впливу хімічних 

речовин. Кабель живлення з 

пошкодженою ізоляцією може 

спричинити ураження електричним 

струмом і створює небезпеку 

займання. Таким чином, його 

необхідно змінити перед повторним 

використанням пристрою. 

 

1.1.3 Не використовуйте 

цей пристрій поблизу 

води 

Пристрій в жодному випадку не 

можна піддавати впливу води або 

водяних бризок, наприклад, 

використовувати його біля ванни, 

умивальника, кухонної раковини, 

пральної машини, у вологому підвалі 

чи басейні. В жодному випадку не 

ставте на пристрій ємності, 

наповнені рідинами, як-от вази для 

квітів. 

1.1.4 Вентиляція 
Прорізи та отвори в корпусі 

використовуються для вентиляції 

пристрою, щоб забезпечити надійну 

роботу пристрою та захистити його від 

перегріву. Не закривайте вентиляційні 

отвори. Встановлюйте пристрій 

відповідно до інструкцій виробника. В 

жодному випадку не блокуйте 

вентиляційні отвори, ставлячи пристрій 

на ліжко, диван, килим або подібні 

м’які поверхні. За відсутності 

відповідної вентиляції цей пристрій не 

можна встановлювати на книжкову 

полицю чи вбудовану шафу. 

 

1.1.5 Тепло 
Не встановлюйте пристрій поблизу 

гарячих поверхонь, таких як радіатори, 

тепловентилятори, печі та інші пристрої 

(включно з підсилювачами). В жодному 

разі не ставте на пристрій або поблизу 

нього джерела відкритого вогню, 

наприклад свічки чи ліхтарі. 

 

1.1.6 Додаткове оснащення 

Використовуйте лише додаткове 

оснащення, рекомендоване 

виробником. 

 

1.2 Використання 

1.2.1 Використання за 

призначенням 

Цей пристрій призначений виключно 

для прийому та відтворення 

звукових сигналів. 

 

1.2.2 Перевантаження 

 В жодному разі не перевантажуйте 

електричні розетки, подовжувачі, 

трійники тощо, оскільки це створює 

ризик пожежі або ураження 

струмом. 

 

1.2.3 Гроза 

Під час грози та якщо пристрій не 

використовується протягом 

тривалого часу, його слід від’єднати 

від мережі. 

 
1.2.4 Потрапляння сторонніх 

матеріалів і рідин 

Слідкуйте, щоб сторонній матеріал 

або рідина не потрапили в цей 

пристрій через вентиляційні отвори. 

У разі потрапляння такі матеріали 

або рідини можуть контактувати з 

високовольтними компонентами або 

спричинити коротке замикання, що 

призведе до пожежі або ураження 

електричним струмом. В жодному 

випадку не проливайте на пристрій 

будь-які рідини. 

 
1.2.5 Ризики, пов’язані з 

високою гучністю 

Пристрій не призначений для 

прослуховування в навушниках. 

Щоб уникнути можливого 

пошкодження слуху, не слухайте 

його на високій гучності протягом 

тривалого часу. 

1.2.6 Відключення від 
джерела живлення 

Щоб повністю від’єднати пристрій 

від мережі, витягніть кабель 

живлення з розетки. 

Вилка має бути легкодоступною, 

щоб пристрій можна було від’єднати 

від мережі в будь-який момент. 

 

1.3 Технічне обслуговування 

1.3.1 Технічне обслуговування 

пристрою 

В  жодному випадку не намагайтеся 

виконувати технічне обслуговування 

цього пристрою самостійно, тому що 

через отвори або після зняття 

кришки можуть бути оголені 

струмопровідні частини, дотик до 

яких може бути небезпечним. 

Залиште все технічне 

обслуговування кваліфікованому 

обслуговуючому персоналу. 

 

1.3.2 Використовуйте для чищення 

пристрою лише суху тканину! 
 

Перед чищенням виробу витягніть 

його адаптер живлення з розетки. В 

жодному разі не використовуйте 

рідкі миючі засоби або спреї для 

чищення. Використовуйте для 

чищення лише вологу тканину. 

 

1.4 Ремонт пристрою 

1.4.1 Пошкодження, що потребують 

ремонту 

Технічне обслуговування та ремонт 

можуть виконуватися лише 

кваліфікованим сервісним центром. 

Ремонт необхідний, якщо пристрій 

було пошкоджено (наприклад, 

мережевий перехідник), якщо 

всередину пристрою потрапила 

рідина, якщо всередину пристрою 

потрапили сторонні предмети, якщо 

пристрій потрапив під дощ або 

вологу, якщо він не працює 

належним чином або впав. 

 

1.1.1 Мінімізація ризиків 

ураження електричним 

струмом, виникнення 

пожежі тощо 

Не видаляйте гвинти, не знімайте 

кришки або частини корпусу. 

 

Декларація відповідності нормам ЄС 

Цим компанія Loewe Technology GmbH 

заявляє, що радіопристрій типу Loewe klang 

sub1 відповідає вимогам та Директиви 

2014/53/ЄС. Ви можете знайти повний текст 

декларації відповідності нормам ЄС на веб-

сторінці за адресою: 

www.loewe.tv/int/support 
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Утилізація | Ліцензії | Опис частин сабвуфера 
 

Опис частин передавача Loewe klang sub1 | Встановлення сабвуфера 
 

Утилізація 
 

 

 

 
Утилізація використаного 

електричного та електронного 

обладнання та батарей. 

Символ перекресленого смітника на 

колесах на виробі або його упаковці 

вказує на те, що цей виріб не можна 

утилізувати як звичайні побутові 

відходи, а потрібно повернути до 

пункту збору для переробки 

електричного та електронного 

обладнання та батарей. Допомагаючи 

належним чином утилізувати цей 

виріб, ви захищаєте навколишнє 

середовище та здоров’я людей. 

Неналежна або невірна утилізація 

загрожує навколишньому середовищу 

та здоров'ю. Для отримання 

додаткової інформації про переробку 

цього виробу зверніться до місцевих 

органів влади або місцевої служби 

утилізації відходів. 

 

Ліцензії 
 

Словесний знак і логотипи Bluetooth® 

є зареєстрованими товарними знаками 

Bluetooth SIG Inc., і будь-яке 

використання таких знаків компанією 

Loewe Technology GmbH здійснюється 

за ліцензією. Інші товарні знаки та 

торгові назви належать їхнім 

відповідним власникам. 

2 Опис частин 
сабвуфера 

 

 
1.5 Вид ззаду klang sub1 

1. Ручка гучності 

2. Світлодіодний індикатор 

 

2.1.1 Використання ручки 

гучності 

Обертання вліво – Зменшення гучності. 

Обертання вправо – Збільшення гучності. 

Натиснення та утримання впродовж 

принаймні 3 секунд – пристрій перейде в 

режим сполучення по Bluetooth. 

 

2.1.2 Стани світлодіодного 

індикатора 
 

Стан сабвуфера Стан світлодіодного 

індикатора 

Режим очікування Світлодіод 
вимкнений 

Увімкнений, але не 

підключений до 

якогось джерела 

Світлодіод повільно 

блимає 

Сполучення по 

Bluetooth 

Світлодіод швидко 

блимає 

Підключення по 
Bluetooth 

Світлодіод 
увімкнений 

Виявлений 

лінійний 

аудіосигнал 

Світлодіод 

увімкнений 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2.2 Вигляд знизу klang sub1 

3. Мережевий роз’єм 

4. Лінійний роз’єм 3.5 мм 

5. Відділення для кабелів 

3 Опис частин 
передавача 
Loewe klang 
sub1 

 

 

 
4 

 
1. USB-штекер 

2. Роз’єм лінійного входу 3,5 мм 

3. Світлодіодний індикатор 

4. Кнопка сполучення 

 
3.1 Стани світлодіодного 

індикатора 
передавача 

 

Стан передавача Стан світлодіодного 

індикатора 

Не підключений Світлодіод повільно 

блимає 

Підключений Світлодіод 

увімкнений 

Сполучення по 
Bluetooth 

Світлодіод швидко 
блимає 

3.2 Використання кнопки 
сполучення 
передавача 

Тривале натиснення - запускає режим 

сполучення по Bluetooth із зовнішнім 

пристроєм. 

Примітка. З’єднання по Bluetooth 

закінчується через 2 хвилини, якщо не 

знайдено жодного зовнішнього пристрою 

Bluetooth. Натисніть і утримуйте кнопку ще 

раз, щоб перезапустити сполучення. 

Коротке натиснення - повторне 

підключення до останнього сполученого 

пристрою. 

 

4 Встановлення 
сабвуфера 

Сабвуфер можна розмістити убудь-якому 

місці на підлозі. 

Щоб використовувати бездротове з’єднання, 

не розміщуйте сабвуфер далі ніж 3 м від 

передавача Bluetooth. Ви можете розмістити 

сабвуфер на відстані більше 3 м від 

передавача, але ми не гарантуємо 

безперебійну роботу. 

Підключіть кабель живлення до нижньої 

частини сабвуфера. Закріпіть кабель у 

відділенні для кабелів. Нарешті, вставте 

кабель живлення в розетку. 

Сабвуфер вмикається автоматично та 

переходить у режим сполучення по 

Bluetooth. 

Важливо: в жодному разі не закривайте 

вентиляційні отвори на сабвуфері. 

Переконайтеся, що сабвуфер знаходиться 

на відстані не менше 10 см від стіни. 

1 
2 

1 

3 

2 

3 

4 

5 
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Підключення до телевізора | Технічні характеристики  
 

5 Підключення до 

телевізора 

5.1 Сумісність з 
телевізором 

Loewe klang sub1 сумісний з усіма 

телевізорами Loewe з корпусом SL3, SL4, 

SL5 та всіма іншими телевізорами зі змінним 

лінійним аудіовиходом. Це означає, що 

телевізор повинен підтримувати зміну 

гучності лінійного виходу синхронно з 

гучністю динаміків телевізора. 

 

5.2 Сполучення сабвуфера 
з телевізором через 
передавач Bluetooth 

1. Під’єднайте USB-подовжувач до 

телевізора. 

2. Підключіть передавач Bluetooth до 

іншого кінця USB-подовжувача. 

3. Використайте аудіокабель 3,5 мм, щоб 

під’єднати передавач до роз’єму 

«AUDIO OUT» на телевізорі. 

Примітка. Якщо ви хочете використовувати 

аудіокабель, відмінний від того, що входить 

до комплекту, використовуйте лише 

аудіокабель із ізолятором контуру 

заземлення. 

4. Натисніть і утримуйте кнопку 

сполучення на передавачі, доки 

світлодіодний індикатор на ньому не 

почне швидко блимати. 

5. Натисніть і утримуйте ручку гучності 

сабвуфера принаймні 3 секунди, щоб 

увійти в режим сполучення. 

6. Ваш телевізор і сабвуфер тепер будуть 

з'єднані за допомогою передавача; 

світлодіодний індикатор на передавачі 

перестане блимати. 

 

 

 

Примітка: телевізор вимкне живлення USB 

через кілька хвилин у режимі очікування, 

що також вимкне передавач. Передавач не 

запускається автоматично після увімкнення 

телевізора. Щоб повторно підключити 

передавач до сабвуфера треба натиснути 

кнопку сполучення на передавачі. 

5.3 Підключення через 
аудіокабель 

Можна безпосередньо підключити телевізор 

до сабвуфера за допомогою аудіокабелю 

3,5 мм. 

1. Під’єднайте аудіокабель 3,5 мм до 

гнізда «LINE IN» у нижній частині 

сабвуфера. Використовуйте для цього 

підключення лише кабель зі 

стереоштекером під прямим кутом 3,5 

мм. 

2. Закріпіть кабель у відділенні для 

кабелів. 

3. Під’єднайте інший кінець кабелю до 

роз’єму «AUDIO OUT» на телевізорі. 

4. Поверніть ручку гучності на сабвуфері, 

щоб відрегулювати рівень звуку. 

Примітка: якщо встановлено як 

підключення Bluetooth, так і дротове 

підключення, звук відтворюватиметься 

через Bluetooth. 

 

5.4 Додаткові 
налаштування для 
Loewe TV 

Якщо ви підключаєте сабвуфер до 

телевізора Loewe, його потрібно буде 

налаштувати в меню телевізора. 

 

5. Натисніть кнопку HOME, щоб відкрити 

головний екран, а потім виберіть 

[System settings] – [Connections] – 

[Sound Components]. 

6. Виберіть [Speaker System (AUDIO 

OUT)]. 

7. Виберіть вірний параметр 

налаштування динаміка 

та відрегулюйте гучність сабвуфера 

за допомогою меню телевізора. 

5.5 Автоматичний перехід в 
режим очікування 

Сабвуфер автоматично переходить у режим 

очікування для економії енергії в таких 

випадках: 

1. Коли Bluetooth від’єднано протягом 

9 хвилин. 

 

Сабвуфер автоматично активується, 

коли виявляє вхідний сигнал по 

Bluetooth. 

 

Якщо сабвуфер не виходить з 

режиму сну автоматично, швидко 

натисніть кнопку сполучення 

передавача, щоб повторно 

підключитися до останнього 

сполученого пристрою. 

2. Якщо вхідний лінійний сигнал 

відсутній протягом 10 хвилин. 

Сабвуфер знову автоматично активується, 

коли виявляє вхідний сигнал. 

 
 

Застосунки 

Відскануйте наведений нижче QR-код 

телефоном і завантажте 

рекомендований застосунок. 

 
“my Loewe” – це точка 

входу у світ Loewe, яка 

надає вам доступ до всіх 

посібників користувача 

для ваших продуктів 

Loewe. 

Технічні характеристики 
 

Тип пристрою Loewe: klang sub1 

Арт. №: 60610D10 

Живлення: Зм. стр. 100 В – 240 В / 50 – 60 HГцz 

Споживання потужності в режимі очікування: <0,5 Вт 

Потужність аудіовиходу: 160 Вт 

Динаміки: 2 x 4 дюйми низькочастотний динамік + 4 x 4 дюйми пасивний динамік 

Частотна характеристика (електрична): 20 – 300 Гц 

Частотна характеристика (акустична): 40 – 100 Гц 

Версія Bluetooth: V5.0 

Діапазон потужності/частоти Bluetooth: <10 мВт за 2402 - 2480 Гц 

Протоколи Bluetooth: A2DP, AVRCP, aptX Low Latency 

Розміри пристрою (Ш x В x Г): 287 x 287 x 158 мм 

Вага пристрою: 4,7 кг 

Температура довкілля: 5° C – 35° C 

Відносна вологість (без утворення конденсату): 20 – 80% 

Підключення Bluetooth, Line in (3,5 мм) 
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У тексті цього документу 

можливі зміни 
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