2.0
Głośniki aktywne
®

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Spis treści

Dziękujemy za zakup głośników aktywnych TAGA Harmony.

Instrukcje dot. bezpieczeństwa
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Niniejsza instrukcja dostarcza wszystich informacji potrzebnych do obsługi TAGA Harmony
iMPACT 2.0. Prosimy dokładnie ją przeczytać przed użytkowaniem sprzętu.

Konfiguracja systemu
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Połączenie głośnik Aktywny - Pasywny
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Połączenie Bluetooth®
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Obsługa (panel kontrolny)
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Rozwiązywanie problemów
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Zawartość opakowania, Specyfikacje
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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
WAŻNE

Instrukcje dot. bezpieczeństwa
Przeczytaj Instrukcję - Wszystkie informacje dotyczące
bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!

Zachowaj Instrukcję - Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do wglądu.
Zastosowanie ostrzeżeń - Wszystkie uwagi dotyczące
bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane.
Przestrzeganie Instrukcji - Wszystkie instrukcje
dot. obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
Czyszczenie - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania
przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli.
Przetrzyj suchą miękką szmatką.

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIGDY NIE ZDEJMUJ
POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU
UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKFALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.

Znak symbolizujący błyskawicę w trójkącie ostrzega przed możliwością
wystąpienia nieizolowanego “niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy,
które można uznać za wystarczające do porażenia elektrycznego człowieka.

Znak wykrzyknika umieszczonego w trójkącie ostrzega użytkownika o obecności
ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze
dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO,
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW
WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO
UMIESZCZCZAĆ SIĘ NA URZĄDZENIU.
UWAGA: DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY UNIKNĄĆ
PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.
UWAGA: DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEŃ BEZPIECZNIK TYLKO
NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ
WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻY ŹRÓDEŁ
CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Woda i wilgoć - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu
wody - na przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej,
kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w
pobliżu basenu, itp.
Akcesoria - Nie umieszczaj urządzenia na
niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych powierzchni.
Produkt może upaść, powodując obrażenia dziecka lub
dorosłego, oraz poważne uszkodzenia urządzenia. Używaj
tylko ze stolikami, mocowaniami dostarczanymi razem
z urządzeniem lub zalecanymi przez producenta. Każdy
sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z instrukcją
i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczone przez
producenta.

Burze - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas
burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu,
odłącz je od gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie
kable. Zabezpieczy to urządzenie przed wyładowaniami
atmosferycznymi, oraz spięciami linii elektrycznej.
Przeciążenia - Nie należy przeciążać gniazda ściennego
dodatkowymi rozgałęziaczami, może to spowodować
porażenie elektryczne lub pożar.
Przedmioty i płyny - Nigdy nie wpychaj żadnych
przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego
wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując
porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj
urządzenia na zachlapanie, oraz zadbaj, aby żadne
urządzenia wypełnione płynami jak wazony nie
były umieszczane na urządzeniu.
Serwisowanie - Nie podejmuj samodzielnych
prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to
narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz
inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy
wykwalifikowanemu personelowi.
Uszkodzenia wymagające serwisu - Odłącz
urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu
personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:
Jeśli uszkodzony jest kabel zasillania;

Wentylacja - Otwory wentylacyjne powinny mieć
zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą
odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie powinny
być blokowane przez umieszczanie urządzenia na
łóżku, kanapie, dywanie, itp. Urządzenie nie powinno
być instalowane w miejscach nie zapewniających
odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki,
chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia
wentylacja.

Źródła zasilania - Urządzenie powinno być
zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych
na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła
w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym
dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń
zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj
się z instrukcją obsługi.
Uziemienie i polaryzacja - Produkt może być
wyposażony w polaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego
(wtyczka z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka
ta pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie
bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić
wtyczki w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie
pasuje do gniazda skotaktuj się z elektrykiem, aby wymienił
gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia wtyczki.

Zabezpieczenie kabla zasilania - Kabel zasilania powinien
zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie,
przebicie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie
były zagięte przy wtyku gniazda zasilania, oraz w miejscu
gdzie “wychodzą” z urządzenia.

Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia
inne obiekty;
Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją.
Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi,
nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem
wymagającym ingerencji wykwalifikowanego
personelu do przywrócenia prawidłowego
działania;
Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu
- konieczna jest interwencja serwisu.
Wymiana części - Jeśli wymagana jest wymiana
komponentów, upewnij się, że technik użył części
zalecanych przez producenta lub o podobnej
charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane
zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem
elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
Test bezpieczeństwa - Po każdej wizycie w serwisie
lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie
bezpieczeństwa użytkowania produktu i poprawności
jego działania.
Ścienny lub sufitowy montaż - Produkt
powinien być montowany na ścianie lub suficie
wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
Ciepło - Produkt powinien być umieszczony z
dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec
lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).

Konfiguracja systemu
Panel tylny głośnika Aktywnego
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1.Wejście RCA Audio
2.3.5mm wejście AUX
3. Przełącznik zasilania
4.Wyjście głośnikowe
5.Wejście cyfrowe koncentryczne
6.Gniazdo zasilania AC
7.Gniazdo kart USB/SD/MMC
8.Przewijanie Dalej/Następny utwór
9.Play/Pause
10.Wybór źródła
11.Przewijanie Wstecz/Poprzedni utwór
12.Gałka kontroli głośności
13.Wyświetlacz LED

Połączenie głośnik Atywny - Pasywny

2.0

Upewnij się, że przełącznik POWER jest w pozycji OFF (głośnik aktywny jest wyłączony).
POWER
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Używając dołączonego interkonektu Aktywny-Pasywny połącz wyjście SPEAKER
OUT umieszczonego na tylnym panelu głośnika aktywnego z wejściem SPEAKER IN na
tylnym panelu głośnika pasywnego.
Włącz zasilanie, przesuwając przełącznik POWER na głośniku aktywnym w pozycję ON.

Panel kontrolny na głośniku Aktywnym

System jest gotowy do użycia.

7
10
11

8
9
lnterkonekt
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Głośnik Pasywny

Głośnik Aktywny
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Połączenie Bluetooth®
Włącz głośniki przełącznikiem zasilania (POWER) umieszczonym na tylnym
panelu głośnika Aktywnego.
Wybierz Bluetooth® na źródle sygnału audio np.: Smartfon, Laptop, itp.
Wciśnij przycisk INPUT do momentu pojawienia się napisu “bt” na ekranie LED.
Wyszukaj iMPACT na swoim źródle audio np.: Smartfon, Laptop, itp.
Po krótkim czasie, iMPACT pojawi się na wyświetlaczu Twojego
źródła audio. Wybierz “Powiąż”.
iMPACT jest teraz przygotowany do bezprzewodowego odtwarzania
muzyki w zasięgu ok. 10m od źródła audio.
Uwaga: Zapoznaj się z instrukcją źródła audio dot. ustawień Bluetooth®.

Obsługa (górny panel kontrolny na głośniku Aktywnym)

Aby zatrzymać odtwarzanie zatrzymaj je na dołączonym urządzeniu lub zmień
wejście iMPACT 2.0.
Uwaga: niektóre z funkcji opisanych na stronie 7 mogą być niedostępne na wszystkich
urządzeniach Bluetooth®, dyskach USB lub kartach SD/MMC.
Połączenie przewodowe iMPACT (AUX / LINE / COAXIAL):
iMPACT 2.0 posiada opcję dołączenia źródła audio takiego jak
odtwarzacze CD/MP3/MP4, laptop, samrtfon, PC, itp. używając odpowiedniego kabla.
iMPACT 2.0 oferuje wejście stereo RCA LINE IN, wejście stereo 3.5mm mini jack,
oraz cyfrowe wejście koncentryczne.
Uwaga: nie używaj obu sposobów połączeń przewodowych jednocześnie, gdyż może
spowodować to uszkodzenie iMPACT 2.0.

( 1) Głośność: VOLUME (VOL +/VOL -): Gałka posiada 2 funkcje:
1. Obróć gałkę w lewo lub prawo, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność.
Możesz również zmienić ustawienie głośności źródła (np.: laptopa, smartfona, odtwarzacza
CD, itp.), aby dopasować głośność odtwarzania głośników iMPACT 2.0.
2. Każde wciśnięcie gałki Volume spowoduje zmianę odpowiednich ustawień wyświetlanych

na ekranie LED.
Ustawienie może być zmienione przez przekręcenie gałki
b-1,…b 7: Poziom basu od -7 do 7
t-1,…t 7: Poziom wysokich tonów od -7 do 7
LoF: Funkcja Loudness OFF (domyślnie wyłączone), przekręcenie gałki spowoduje zmianę
na “LoN” - co skompensuje bas na niskim poziomie głośności.
L1,…L31: Poziom głośności lewego kanału od 1 do 31
R1,…R31: Poziom głośności prawego kanału od 1 do 31
V1,…V45:Poziom głośności całkowitej od 1 do 45

( 2) Wybór źródła: INPUT
Przycisk służy do wyboru następujących źródeł: Liniowe (RCA lub 3.5mm, USB/SD/MMC,
Bluetooth®, koncentryczne.
USB/SD/MMC zostaną automatycznie wybrane jako źródło po dołączeniu dysku USB lub
włożeniu do czytnika karty SD/MMC - priorytet ma urządzenie podłączone jako ostatnie.
( 3) Poprzednia ścieżka:
Aby wybrać poprzednią ścieżkę wciśnij krótko przycisk PREV
Aby przewinąć utwór wstecz przytrzymaj przycisk PREV
( 4) Odtwarzanie/Pauza:
Wciśnij przycisk PLAY / PAUSE
aby rozpocząć odtwarzanie.
Wstrzymanie odtwarzania nastąpi po ponownym uzyciu przycisku PLAY / PAUSE
Wznowienie odtwarzania wymaga kolejnego wciśnięcia przycisku PLAY / PAUSE

.

( 5) Następna ścieżka:
Aby wybrać następną ścieżkę wciśnij krótko przycisk NEXT
Aby przewinąć utwór dalej przytrzymaj przycisk NEXT .
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Rozwiązywanie problemów

Zawartość opakowania
3 m interkonekt do połączenia głośnika aktywnego z pasywnym

.

Specyfikacja
Satelity przetwornik wysokotonowy:

25 mm(1”) panel TWG, jedwabna kopułka

Satelity przetwornik średnio/niskotonowy: 76mm(3”) , wzmocniona membrana papierowa TPAIC, TAVS
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Wbudowany wzmacniacz:

2x18W RMS/65W moc dynamiczna
HPCDA klasa D

Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB):

60Hz - 20kHz

Połączenia przewodowe:

3.5mm jack stereo, RCA stereo, USB, karta SD/MMC,
koncentryczne-cyfrowe

Połączenia bezprzewodowe:

Bluetooth® 4.0

Profile Bluetooth®

Zaawansowany profil dystrybucji audio
A2DP, AVRCP, GAVDP

Zasilanie i zużycie energii:

AC 220~240V/50Hz; 150W

Wymiary (WxSxG):

20 x 11.6 x 16 cm

Waga netto:

Głośnik aktywny 2kg / szt.; Pasywny 1.8 kg / szt.
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Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony.
Dla użytkowników w EU (Unii Europejskiej):
Produkt został przetestowany i jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2004/108/
EC & 2006/95/EC Rady Europejskiej.

WAŻNE!

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):
Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucajtego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.
Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,
odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

TAGA EUROPA
POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: sales@taga-audio.com

