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GRATULACJE! 
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zakup subwoofera GoldenEar Technology® SuperSub. Usłyszycie Państwo spektakularną różnicę, 

jaką te wyjątkowe głośniki (wyposażone w zasilany subwoofer) wniosą do systemu audio oraz/lub kina domowego! 

Wieloletnie doświadczenie inżynierów GoldenEar pozwoliło stworzyć ten znakomity produkt. Aby mieć pewność, że wykorzystacie Państwo 

zalety głośników w jak najlepszy sposób, prosimy poświęcić chwilę i zapoznać się w całości z niniejszą instrukcją obsługi. Ułatwi ona Państwu 

prawidłowe przeprowadzenie procedur instalacyjnych subwoofera SuperSub.. 

 

Prosimy odwiedzić stronę www.GoldenEar.com, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące technologii wykorzystanej w konstrukcji 

Państwa nowego zestawu głośnikowego. W razie dodatkowych pytań, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem GoldenEar 

Technology lub odwiedzić sekcję Wsparcia Technicznego na stronie internetowej GoldenEar.  

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI! 

 
OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI 

OBUDOWY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI 

SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU. 

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB WYSTĄPIENIA POŹARU NIE NALEŻY NARAŻAĆ 

URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI I NIE UMIESZCZAĆ NA OBUDOWIE URZĄDZENIA OBIEKTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, 

JAK NP. WAZONY DO KWIATÓW. 

UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM WTYCZKA ZASILANIA MUSI ZOSTAĆ W CAŁOŚCI WŁOŻONA DO 

GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO. 

UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ WTYCZKI DO GNIAZDKA 

ELEKTRYCZNEGO, KIEDY KRATKA OCHRONNA JEST ZDJĘTA Z OBUDOWY GŁOŚNIKA. 

OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE SIĘ MOCNO NAGRZEWAĆ. ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAPEWNIENIU ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI. NIE 

NALEŻY UMIESZCZAĆ URZĄDZENIA W POBLIŻU ŻRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WENTYLACJA URZĄDZENIA BĘDZIE 

UTRUDNIONA. 

 

Wytyczne Dotyczące Recyklingu Produktów w Państwach Unii Europejskiej 

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), 

obowiązującą od dnia 13 sierpnia 2005, pragniemy poinformować, że niniejszy produkt może zawierać materiały 

których utylizacja, zgodnie z dyrektywą WEEE, może wymagać specjalnych procesów dotyczących ponownego 

ich wykorzystania i recyklingu. Z tego powodu firma GoldenEar Technology, w porozumieniu ze swoimi 

dystrybutorami w państwach Unii Europejskiej, ustaliła procedurę odbioru i recyklingu swoich produktów bez 

wkładu finansowego ze strony klientów. W celu ustalenia lokalnego dystrybutora prosimy o kontakt ze 

sprzedawcą, u którego nabyliście Państwo produkt lub o sprawdzenie na stronie www.goldenear.com. Prosimy 

zauważyć, że wyłącznie produkt elektroniczny podlega dyrektywie WEEE. W przypadku recyklingu opakowań lub materiałów 

zabezpieczających, prosimy wykorzystać kanały tradycyjne. 

 

Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz 
trójkąta równobocznego ma ostrzegać 
użytkownika, że wewnątrz obudowy znajdują 
się nie izolowane przewodniki wysokiego 
napięcia, które mogą spowodować poważne 
ryzyko porażenia prądem. 

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB 
TYLNEJ CZĘŚCI OBUDOWY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE 
MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA. POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI SERWISOWE 
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU. 
 

 
Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego 
ma informować użytkownika o ważnych 
informacjach odnośnie używania i konserwacji 
(serwisowania) urządzenia, zawartych w 
dołączonej dokumentacji. 

http://www.goldenear.com/
http://www.goldenear.com/
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Ważne! Instrukcje Bezpieczeństwa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Czytaj instrukcję – Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać wszelkie instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. 

2. Zachowaj instrukcję – Instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa użytkowania należy pozostawić, w celu możliwości późniejszego odwołania 

się do nich. 

3. Ostrzeżenia – Wszelkie ostrzeżenia znajdujące się na produkcie i w niniejszej instrukcji obsługi powinny być bezwzględnie respektowane. 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami – Wszelkie instrukcje dotyczące obsługi i użytkowania powinny być przestrzegane. 

5. Czyszczenie – Odłączyć wtyczkę zasilającą przed rozpoczęciem czyszczenia. Nie używać środków czyszczących w płynie bądź w aerozolu. 

Urządzenie powinno być czyszczone jedynie przy pomocy suchej ściereczki. 

6. Woda i wilgoć – Urządzenie nie powinno być użytkowane w bezpośredniej bliskości wody, np.: w pobliżu wanny, zlewozmywaka,  w pralni, wilgotnej 

piwnicy, w pobliżu basenu, itp. 

7. Akcesoria – Nie należy stawiać urządzenia na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach lub stojakach. Urządzenie może się przewrócić 

powodując obrażenia u dzieci lub osób dorosłych; może również wystąpić poważne uszkodzenie urządzenia.  Należy korzystać wyłącznie z podstaw, 

trójnogów, wsporników lub stojaków zalecanych przez producenta, albo sprzedawanych razem z urządzeniem. W przypadku mocowania  urządzenia 

na stałe należy stosować się do instrukcji producenta oraz wykorzystać akcesoria mocujące zalecane przez producenta. 

8. Wentylacja – Otwory wentylacyjne umieszczone w obudowie urządzenia zostały zaprojektowane w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji i 

prawidłowego działania, a także w celu ochrony urządzenia przed przegrzaniem. Otwory te nie powinny być zasłaniane ani przykrywane. Otwory 

wentylacyjne nie mogą być przesłaniane wskutek umieszczenia urządzenia na łóżku, sofie, dywanie bądź innej miękkiej powierzchni. Urządzenie 

nie powinno być umieszczane w zamkniętych obudowach, takich jak regały czy szafki, jeśli użytkownik nie zapewni prawidłowej wentylacji lub nie 

zastosuje się do instrukcji producenta, dołączonej do produktu. 

9. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być podłączone jedynie do źródła zasilania opisanego na obudowie urządzenia. Jeśli użytkownik nie jest 

pewien co do źródła zasilania znajdującego się w jego domu, powinien skonsultować się z dystrybutorem urządzenia. W przypadku  produktów 

zasilanych przy pomocy baterii lub innych źródeł, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. 

10. Uziemienie i polaryzacja – Niniejsze urządzenie może być wyposażone we wtyczkę z określoną polaryzacją prądu zmiennego (wtyczkę posiadającą 

jedno ze złącz szersze od pozostałych). Wtyczka powinna pasować do gniazda zasilającego w ten konkretny sposób. Jest to cecha bezpieczeństwa.  

Jeżeli nie jest możliwe włączenie wtyczki do gniazda w całości, należy odwrócić wtyczkę. Jeśli nadal będą występować problemy  z podłączeniem, 

należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany wadliwego gniazda zasilającego. Nie należy ignorować względów bezpieczeństwa 

związanych z polaryzacją wtyku. 

11. Ochrona przewodów zasilających – Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób aby nie były narażone na nadepnięcie lub 

przyciśnięcie poprzez inne przedmioty; szczególną uwagę należy zwrócić na wtyki przewodów i miejsca w których są podłączone do urządzeń. 

12. Wyładowania atmosferyczne i burze – W celu zapewnienia dodatkowej ochrony w trakcie burz i wyładowań atmosferycznych lub gdy urządzenie 

nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyk zasilający z gniazdka ściennego. Uchroni to przed uszkodzeniem urządzenia wskutek 

skoków napięcia w sieci energetycznej lub wystąpienia wyładowań atmosferycznych. 

13. Przeciążenie – Nie należy dopuszczać do przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy elektrycznych lub innych wbudowanych gniazd 

zasilających, ponieważ może to wywołać ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub doprowadzić do pożaru. 

14. Przedmioty i płyny - Nigdy nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one zetknąć się 

z punktami o wysokim napięciu lub zewrzeć elementy, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Urządzenia nie wolno 

narażać na zachlapanie. Nie wolno stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, w postaci np. wazonów. 

15. Obsługa techniczna - Nie wolno próbować dokonywać obsługi technicznej we własnym zakresie, ponieważ otwieranie i zdejmowanie osłon może 

spowodować narażenie na działanie wysokiego napięcia i inne niebezpieczeństwa. Wykonanie wszystkich czynności obsługowych należy zlecić 

wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

16. Uszkodzenia wymagające interwencji serwisowej – Urządzenie wymaga odłączenia od źródła zasilania oraz interwencji wykwalifikowanego 

personelu technicznego w następujących przypadkach: 

a. Przewód zasilający lub wtyk uległy uszkodzeniu. 

b. Na urządzenie upadł jakiś przedmiot lub wylała się ciecz. 

c. Urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wody 

d. Urządzenie nie działa normalnie pomimo wykonywania wszystkich czynności zgodnie z instrukcją jego obsługi. Należy dokonywać 

wyłącznie regulacji za pomocą elementów sterowania opisanych w instrukcji obsługi, ponieważ nieprawidłowe ustawienie innych 

elementów sterowania może spowodować uszkodzenie urządzenia, a doprowadzenie go do stanu normalnego działania może często 

w takich wypadkach wymagać wykonania rozległych prac przez wykwalifikowanego pracownika serwisu naprawczego.  

e. Urządzenie zostało upuszczone na ziemię lub nastąpiło jego mechaniczne uszkodzenie. 

f. Jeżeli urządzenie wykazuje wyraźną zmianę sposobu działania, wskazuje to na konieczność dokonania naprawy. 

17. Wymiana części – W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wymiany elementów, należy upewnić się, że dokonujący naprawy pracownik 

serwisu zastosował części zamienne zalecane przez producenta lub części posiadające tę samą charakterystykę co części orygina lne. Zastosowanie 

niedozwolonych części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa. 

18. Sprawdzenie bezpieczeństwa –  Po zakończeniu obsługi technicznej lub naprawy urządzenia należy zażądać, aby dokonujący naprawy pracownik 

serwisu wykonał sprawdzenie bezpieczeństwa, w celu stwierdzenia, czy urządzenie działa prawidłowo. 

19. Montaż na ścianie lub suficie – Urządzenie może zostać zamontowane na ścianie lub suficie wyłącznie wtedy, jeśli zaleca to producent. 

20.  Ogrzewanie – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, promienniki ciepła, piece lub inne urządzenia 

(również wzmacniacze) emitujące ciepło. 
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SPECJALNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SUBWOOFERA SUPERSUB 

 Etykieta dotycząca środków bezpieczeństwa została umieszczona na tylnej ścianie subwoofera. 

ZASILANIE 

1. Przełącznik zasilania umieszczono na tylnej ścianie głośnika. 

2. Głośniki podłącza się przewodem zasilającym do gniazdka elektrycznego. Główny przełącznik zasilania powinien być 

przez cały czas łatwo dostępny. 

3. Zasilanie należy odłączyć zanim podejmie się czynności serwisowe. 

 

 

 

 

Rozpakowanie Subwoofera SuperSub 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrola ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu 

Każdy z głośników opuszcza fabrykę GoldenEar w perfekcyjnym stanie. Jakiekolwiek widoczne, czy też ukryte uszkodzenia, 

najprawdopodobniej powstały podczas transportu urządzenia i powinny zostać natychmiast zgłoszone do lokalnego dystrybutora GoldenEar 

Technology oraz/lub firmy kurierskiej, która dostarczyła produkt. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas rozpakowywania głośników. 

Należy zachować wszystkie kartony i materiały ochronne na wypadek ewentualnej przeprowadzki lub wysyłki sprzętu. Prosimy o zapisanie 

numeru seryjnego, znajdującego się z tyłu głośników, w miejscu poniżej: 

 

(Nr seryjny) 
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Montaż Subwoofera SuperSub 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Twój nowy subwoofer SuperSub. zawiera wbudowany wzmacniacz i elektroniczną zwrotnicę. Z kilku sposobów instalacji subwoofera, żaden 

nie jest uważany za "lepszy" niż inny. Każdy jest dobry wszystko zależy od typu systemu, który posiadasz i jaki chcesz zintegrować z 

subwooferem. Przeczytaj tę instrukcję oraz sugestie poniżej, aby określić, które opcje najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.  

Proszę zachować wszystkie elementy procedur gdy okablowanie nie jest włączone do systemu. 

 

Wymagania dotyczące zasilania 

 

Oznaczenie "Watts" (W) wskazane na tylnym panelu subwoofera GoldenEar Technology SuperSub to maksymalna moc A / C, którą 

subwoofer pobierze, wytwarzając maksymalną moc wyjściową. 

 Jednak rzeczywista moc w watach różni się w zależności od zawartości basów w materiale programu i jest zwykle DUŻO mniejsza (poniżej 

100 watów w normalnym odtwarzaniu dźwięku). 

 

Umieszczenie subwoofera 

Bas jest coraz mniej kierunkowy, ponieważ zmniejsza częstotliwość, dzięki czemu twój subwoofer może być umieszczony niemal wszędzie 

w twoim pokoju odsłuchowym. (Subwoofer firmy GoldenEar Technology został zaprojektowany do pracy na częstotliwościach poniżej 150 

Hz.) Aby uzyskać najlepszą integrację dźwięku, umieść subwoofer między głośnikami przednimi lub obok jednego z nich i blisko przedniej 

ściany, to zwykle zapewnia najlepsze brzmienie basów. Jeśli ta lokalizacja nie jest mozliwa Twój subwoofer może być umieszczony w 

dowolnym miejscu w pokoju bez wpływu na obraz i scenę dźwiękową twojego system głośników stereofonicznych lub wielokanałowych. 

(Zobacz dodatkowe uwagi poniżej dotyczące instalacji subwoofera). 

Oto kilka zasad, o których należy pamiętać, decydując o umiejscowieniu subwoofera: 

1. Aby uzyskać maksymalną moc wyjściową, subwoofer należy umieścić blisko ściany. Narożne umieszczenie zwiększy moc wyjściową 

subwoofera, ale może spowodować przesadzenie w węzłach pokojowych (szczytach częstotliwości) powodujących zabłocony, źle 

zdeterminowany bas w pokoju. 

2. Podczas gdy jeden subwoofer technologii GoldenEar zawsze będzie brzmiał świetnie, użycie dwóch subwooferów zdecydowanie poprawi 

wydajność systemu, zapewniając płynniejszą i bardziej spójną przestrzeń. Przy dwóch odsłuchach zaleca się zlokalizowanie subwooferów 

poza rogami po tej samej stronie pomieszczenia co główny głośnik tego samego kanału - lub - z przodu pokoju  i jeden z tyłu pokoju 

odsłuchowego. 

3. Zawsze pamiętaj, że charakterystyka częstotliwościowa i poziom wyjściowy są silnie uzależnione od położenia subwoofera. Przesunięcie 

nawet o kilkadziesiąt cm może radykalnie zmienić odbiór basu w twoim pokoju Zalecamy poeksperymentować z umieszczeniem urządzenia 

w twoim pokoju odsłuchowym w celu osiągnięcia najwyższej wydajności subwoofera SuperSub.. 

4. Ilustracje poniżej pokazują, jak na jakość basu ma wpływ ustawienie urządzenia w pomieszczeniu. Gdy Twoja pozycja odsłuchowa jest w 

typowym miejscu, najlepszą wydajność basów uzyskasz ustawiając subwoofer na ciemniejszych polach obrazka poniżej.  

Ustawienie narożne zapewnia najwięcej basu, ale kosztem dokładności. Subwoofer umieszczony blisko ściany zazwyczaj zapewnia dobry 

bilans ilości i dokładności. Elementy sterujące na tylnym panelu subwoofera służą do wyrównania wyjścia subwoofera do drugiego głośnika 

w systemie, patrz sekcja poniżej "Fine Tuning". 
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                           Unikaj umieszczenia subwoofera w rogu pomieszczenia             Najlepsze ustawienie subwoofera 

Umieszczenie wewnątrz szafki lub wnęki 

Subwoofery SuperSub ze względu na swoje unikalne właściwości promieniowania o niskiej częstotliwości można umieścić w szafce lub 

wnęce i nadal zapewnia doskonałą wydajność niskich tonów w pomieszczeniu odsłuchowym. Należy pamiętać, aby zostawić co najmniej 2 

cale wolnej przestrzeni dookoła subwoofera. 

Zalety korzystania z dwóch subwooferów 

Chociaż pojedynczy subwoofer GoldenEar Technology SuperSub zapewnia wyjątkową wydajność i znaczna moc wyjściową, jakość i ilość 

basu można jeszcze poprawić za pomocą dwóch (lub nawet czterech) subwooferów. Pozwala to na ograniczenie losowego kierunku fal 

stojących w pomieszczeniu odsłuchowym, tak aby uzyskać bas dystrybuowany w jak najbardziej jednolity sposób.  

Dwa (lub więcej) subwooferów zapewniają mniejsze zniekształcenia wysokich poziomów wyjściowych. Dodatkowa dbałość o prawidłowe 

ustawienie subwoofera zapewni większą przyjemność słuchania. Przy podejmowaniu decyzji o najlepszym umieszczeniu subwoofera 

należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki: 

 

Umieszczanie dwóch subwooferów w pomieszczeniu osłuchowym 

Subwoofery GoldenEar SuperSub są zaprojektowane do użycia pojedynczo lub w parach stereo. Z pojedynczym subwooferem, Sygnały 

lewy i prawy są łączone (w subwooferze lub w odbiorniku / procesorze).  

W przypadku użycia dwóch subwooferów, lewy i prawy sygnał niskiej częstotliwości generowany jest przez oddzielny subwoofer. 

Zastosowanie jednego subwoofera zapewnia wyjątkową wydajność; jednak dodanie drugiego subwoofera  (jeden dla lewego i drugi dla 

prawego kanału) wyraźnie oferuje najwyższy osiągalny poziom wydajności zarówno dla filmów, jak i muzyki.  

Dwa subwoofery również znacznie lepiej łączą się z warunkami akustycznymi twojego pomieszczenia (nawet czterokrotnie lepiej) i 

oczywiście oferują podwójną moc dla niskich częstotliwości. 

Oprócz wyżej wspomnianej konfiguracji dla subwooferów stereo,w niektórych z najnowocześniejszych instalacji kina domowego zaczęliśmy 

używać oddzielnego subwoofera umieszczonego z tyłu pokoju i zalecamy to dla absolutnego maksimum wydajności w filmie.  

Najlepsze brzmienie basów i integrację dźwięku, podczas korzystania z dwóch subwooferów, zwykle zapewnia umieszczenie jednego  

z przodu pokoju a drugiego z tyłu pokoju. Jeśli takie lokalizacje nie są możliwe, lub jeśli chcesz eksperymentować z opcjami rozmieszczania 

za pomocą dwóch subwooferów, poniższa procedura będzie pomocnym przewodnikiem dla uzyskania lepszej wydajności basów.  

Zobacz "Podłączenie Subwoofera", a następnie wykonaj następujące czynności: 

1. Tymczasowo wyłącz wszystkie głośniki (albo wyłączając wzmacniacz, lub odłączając je); 

2. Podłącz i umieść jeden subwoofer w centralnej części pokoju odsłuchowego (postępuj zgodnie z instrukcjami dla połączeń, 

zgodnie z opisem w następnym rozdziale); 

3. Na poziomie umiarkowanie głośnym, odtwarzaj muzykę lub ścieżkę dźwiękową wideo z rozszerzonym basem, który jest 

powtarzalny lub ciągły; 

4. Sprawdź , w którym miejscu pokoju bas brzmi głośniej i gdzie brzmi ciszej; 

5. Umieść pierwszy głośnik niskotonowy w części pokoju gdzie bas jest wyraźnie głośniejszy; następnie umieść drugi subwoofer w  

środku części pokoju gdzie bas jest wyraźnie cichszy.  

6. Podłącz oba subwoofery i ponownie włącz wszystkie głośniki; i włącz wzmacniacz lub podłącz go ponownie; 

7. Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami "Fine Tuning" po sekcji "Podłączenie Subwoofera", aby zoptymalizować system ogólnej 

wydajności basów. 

UWAGA: Powyższe informacje są tylko wskazówką. Możesz użyć dysku do testowania basów miernika SPL i określić charakterystykę 

basów twojego pokoju odsłuchowego (więcej informacji znajdziesz u dilera). Pamiętaj, że w każdym pokoju akustyka jest inna, więc może 

zaistnieć potrzeba eksperymentowania z umieszczeniem, aby uzyskać jak najlepszą wydajność. 
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Podłączenie subwoofera 

 

 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Przed przystąpieniem do tej części należy przeczytać i przestrzegać 
wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji na 

początku tej instrukcji 

 

 
 
Wyłącz wszystkie elementy przed podłączeniem do subwoofera 

WAŻNE: Aby uzyskać wszystkie doskonałe osiągi oferowane przez subwoofer ForceField, ważne jest, 
aby zapoznać się z jego kompleksowym wejściem / wyjściem i urządzeniami sterującymi. Przed 
podłączeniem subwoofera przeczytaj uważnie poniższe informacje 

 
Podczas podłączania subwoofera zalecamy stosowanie wysokiej jakości kabli i złączy  

WEJŚCIA / WYJŚCIA 

Wejście liniowe lewe / LFE (RCA) - Umożliwia połączenie z wyjścia Sub / LFE odbiornika A/V, procesora lub inne odpowiednie słabo 

przepuszczalne źródło low-level. 

Lewe i prawe wejście liniowe (RCA) - Umożliwia połączenie z lewego / prawego wyjścia przedwzmacniacza odbiornika lub procesora lub 

zintegrowany wzmacniacz, do stosowania w systemie stereo (zamiast w systemie kina domowego).  

URZĄDZENIA STERUJĄCE 

Twój subwoofer z technologią GoldenEar Technology ForceField jest wyposażony w sterowanie operacyjne na tylnym panelu 

zapewniające doskonałą elastyczność i maksymalną wydajność w każdej instalacji. Większość z nich to typ "ustaw i zapomnij", chociaż 

czasami można stwierdzić, że niektóre elementy sterujące wymagają drobnych korekt. 

Poziom subwoofera - Jest to regulacja głośności, użyj go do zrównoważenia poziomu wyjściowego subwoofera, aby uzyskać najlepsze 

połączenie z  innymi głośnikami  

Aby znaleźć sugestie dotyczące ustawień regulatorów subwoofera po podłączeniu subwoofera patrz sekcja "Dokładne strojenie". 

Crossover Control - Steruje odcięciem górnej częstotliwości subwoofera. Ta kontrola (filtr dolnoprzepustowy) jest ciągła zmienna między 

40 a 150 Hz. Ta kontrola filtra dolnoprzepustowego jest używana do uzyskania optymalnego przejścia pomiędzy subwooferem i głośnikami 

głównymi, gdy subwoofer jest podłączony za pomocą wejść głośnikowych.  Otrzymujemy wiele pytań od właścicieli subwooferów, 

którzy pytają nas, jak ustawić filtry oraz o różne sposoby konfiguracji. Chociaż wiele osób uważa, że istnieje szczególna częstotliwość 

ustawiania, to w Twoim systemie, to może być określone tylko przez Ciebie. Eksperymentowanie z rozmieszczeniem jest zalecane (ze 

względu na rozmieszczenie systemu i subiektywne zmienne), aby uzyskać najlepszy dźwięk dla siebie. Aby uzyskać wskazówki zobacz 

sekcję "Dokładne strojenie" poniżej. 

Auto-On / Standby lub Always-On - Twój subwoofer włączy się po odebraniu sygnału wejściowego – eliminuje to potrzebę użycia 

wyłącznika zasilania. Jeśli przez pewien czas nie zostanie wykryty żaden sygnał, subwoofer zostanie automatycznie wyłączony. Aby 

uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Włączanie subwoofera" poniżej. 
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Zasilanie subwoofera 
 
 
Twój subwoofer SuperSub zawiera wbudowaną, aktywną sekcję subwoofera oraz elektronikę zwrotnicy. Każdy głośnik niskotonowy 
ForceField musi być podłączony do gniazdka elektrycznego (użyj gniazda wyjściowego, jeśli nie ma go) możliwe o odpowiednim napięciu 
(jak wskazano na odwrocie urządzenia) za pomocą wtyczki na końcu czarnego przewodu podłączonego do modułu elektronicznego z tyłu 
subwoofera. Subwoofer SuperSub ma specjalny obwód, który automatycznie włącza zasilanie sekcji subwoofera, gdy sygnał jest podawany 
do głośnika. Głośnik i nie wymaga włącznika / wyłącznika. (Gdy subwoofer zostanie pierwszy podłączony, przez 30 sekund zacznie migać 
dioda LED, podczas gdy sub przeprowadza autotest, inicjując oprogramowanie i sprzęt. Po 30 sekundach, jeśli nie ma sygnału dźwiękowego, 
dioda LED zgaśnie, a subwoofer przejdzie w tryb czuwania, pobierając niewielką ilość energii podczas oczekiwania na sygnał audio.) 
 
Dioda LED na tylnym panelu zaświeci się po wykryciu sygnału i włączeniu wzmacniacza. Po zatrzymaniu słuchanie może trwać nawet 
godzinę, zanim wzmacniacz się wyłączy. (Uwaga: w niektórych przypadkach, ponieważ obecności RF w Twojej okolicy, diody LED mogą 
się nie wyłączyć. Jednak nie należy się tym przejmować, ponieważ wzmacniacze prawie nie pobierają prądu, gdy są w stanie spoczynku.)  
Uwaga: To normalne, że słychać lekki stuk subwoofera po włączeniu wzmacniacza. 
 
 
 

UWAGA:  Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu subwoofera wskutek przesterowania systemu, subwoofer posiada 
wewnętrzny obwód zabezpieczający przed przeciążeniem, który spowoduje wyłączenie lub wyciszenie subwoofera podczas 
przesterowania lub przegrzania i powróci do normalnej pracy po kilku minutach. 

 

Systemy kina domowego 
 
Zdecydowanie zalecamy użycie pasującej technologii GoldenEar Left, (Right, Center channel i Głośniki tylne / surround) do uzupełnienia 
systemu kina domowego GoldenEar. 
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Opcje połączeń 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przed podłączeniem subwoofera przeczytaj ten rozdział, aby ustalić, która opcja konfiguracji najlepiej pasuje do twoich wymagań. (Jeśli 

potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy, skontaktuj się ze sprzedawcą.) 

Wejście liniowe z wyjścia Sub / LFE - Do użytku z odbiornikiem, procesorem lub sterownikiem subwoofera, który ma Gniazdo Sub-Out / 

LFE-Out - Za pomocą kabla połączeniowego RCA-to-RCA podłącz subwoofer w przedstawiony sposób. Większość odbiorników, 

przedwzmacniaczy i procesorów a/v mają wyjście mono/liniowe Sub/LFE przeznaczone do użytku subwoofera Możesz użyć wyjścia Sub / 

LFE odbiornika / procesora a / v do wejścia Sub / LFE subwoofera i osiągnąć pełną wydajność. Te wyjścia mają swoje własny wbudowany 

filtr dolnoprzepustowy obwód jako część ich basowego 

Konfiguracja urządzania. Wejścia Sub / LFE na subwooferze ForceField mają bezpośrednie sprzężone wejścia, które nie mają wpływu na 

zwrotnicę subwoofera nad kontrolą (filtr dolnoprzepustowy). Jeśli wyjście pomocnicze odbiornika jest w pełnym zakresie (nie ma przejścia 

niskoprzepustowego - lub jeśli chcesz użyć zwrotnicy niskotonowej SuperSub), musisz podłączyć się za pomocą wejść i wyjść głośnika. 

 

Lewe i prawe wejścia liniowe (RCA) -  w konfiguracji stereo z wykorzystaniem lewego / prawego wyjścia przedwzmacniacza, procesora 

lub wzmacniacza zintegrowanego. Użyj kabli RCA-to-RCA, aby podłączyć subwoofer przesuń przełącznik wejściowy w pozycję LEFT / 

RIGHT IN (w górę), jak na ilustracji W tej konfiguracji zwrotnica subwooferów jest aktywna, umożliwiając ustawienie pasujące do głównych 

głośników. 

W tej konfiguracji twoje główne głośniki będą działać w pełnym zakresie bez utraty niskich częstotliwości.  Ustawienia zwrotnicy SuperSub 

pozwolą Ci powiększyć rozszerzenie basów twojego systemu poza ograniczenia głównych głośników. 

 

Rys 
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PODWÓJNE PRZYŁĄCZE SUBWOOFERA 

Połączenie przy użyciu wejść low-level/ lewe LFE  : z odbiornika lub przedwzmacniacza podłącz złącze "R" typu RCA doSub / LFE out 

(chyba że twój odbiornik lub procesor ma dwa wyjścia Sub), a następnie uruchom kabel połączeniowy typu RCA do niskonapięciowego 

wejścia każdego subwoofera. W tej konfiguracji główne połączenia głośnikowe są nawiązywane między odbiornikiem lub wzmacniaczem w 

tradycyjny sposób. Aby uzyskać dalsze instrukcje konfiguracji, patrz Konfiguracja systemów Bass Management Systems sekcja poniżej. 

Podłączenie przy użyciu wejść low-level  lewego / prawego: Podłącz lewy przedwzmacniacz do lewego wejścia RCA pierwszego 

wejścia sub i prawego wyjścia przedwzmacniacza do prawego wejścia RCA na drugim podsieci. Wybierz pozycję przełącznika w lewo / w 

prawo (w górę). 

USTAWIENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BASEM  

(DLA WIELU KANAŁÓW, 5.1, ETC) 

Wielokanałowe systemy dźwięku przestrzennego mają krytyczną konfigurację głośników i procedurę równoważenia kanałów, ustawienie 

poziomu dla wszystkich głośników i sposobu kierowania basu, którego należy przestrzegać, jeśli system ma działać prawidłowo. 

Wiele problemów związanych z ogólnym dźwiękiem systemu można wyraźnie przypisać do niewłaściwej równowagi systemowej. Należy 

również pamiętać, że wielokanałowe systemy dźwięku przestrzennego mają systemy zarządzania basami, które różnić się będą w 

zależności od jednostki. Ten system zarządzania basami musi być odpowiednio ustawiony. Wiele problemów związanych z ogólnym 

dźwiękiem systemu można przypisać niewłaściwym ustawieniom zarządzania basami. 

Ustawienia zarządzaniem basami w przypadku korzystania z wejścia low-level  (Sub / LFE): w odbiorniku A / V lub głośniku 

procesora Setup Menu, ustaw wszystkie głośniki na "Small *" i ustaw Subwoofer na "Yes", aby kierować wszystkie informacje o basie i 

LFESub (s).  

Ustawianie poziomów kanałów: Za pomocą odbiornika lub menu kalibracji poziomu głośnika procesora A / V ustaw każdy głośnik (kanał) 

w systemie na tym samym poziomie głośności. Mimo że można uzyskać rozsądne wyniki, wykonując to na słuch, najlepiej jest używać 

niedrogiego miernika ciśnienia akustycznego (SPL), aby uzyskać lepszy kanał i równowagę kanału. Niektóre nowe odbiorniki i procesory 

mają funkcje Auto Set Up, które używają dostarczonego mikrofonu do automatycznego ustawiania poziomów. Zwróć też uwagę poziom 

basu powinien być ustawiony pod indywidualne preferencje, a nie tylko na dany odczyt na mierniku SPL.  

UWAGA: W przypadku korzystania z połączenia high-level poziom subwoofera zostanie ustawiony na poziomie sub-control, a nie w 

systemie zarządzania basami w odbiorniku lub procesorze. 

 

STROJENIE 

Po ustawieniu pozostałych głośników w pokoju (i ustawieniu odległości głośników i skalibrowania poziomów głośników za pomocą 

procesora lub amplitunera A / V, jeśli dotyczy) nadszedł czas na drobiazgowe dostrojenie. 

(UWAGA: Ustaw tony lub korektor na odbiorniku lub przedwzmacniaczu na flat (lub 0 °) i zmień dowolną głośność kontrolki wyłączone.) 

Podczas konfiguracji subwoofera korzystaj ze ścieżek dźwiękowych do muzyki i wideo, które znasz dobrze. Oni powinne zawierać selekcje 

z rozszerzonym basem, który jest ciągły i powtarzalny. Podczas regulacji subwoofera zapamiętaj: Bas nie powinien być apodyktyczny - 

subwoofer nie powinien zwracać uwagi na siebie - ale na ogólny dźwięk systemu nie powinien być "cienki" lub trudny do usłyszenia. 

Poniższa procedura dotyczy tylko zestawów wykorzystujących połączenia lewego i prawgo w subwooferze, i są po prostu sugerowaną 

metodą uzyskania najlepszych wyników. (Jeśli używasz wejścia Sub / LFE  low-level, pomiń tę sekcję): 

1. Przekręć regulator poziomu subwoofera maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do minimum; 

2. Przekręć regulator Częstotliwość odcięcia subwoofera na najwyższą częstotliwość (tj. 150 Hz); 

3. Podczas słuchania wyboru muzyki lub filmu w głównym obszarze odsłuchowym, włącz asystenta regulacji poziomu głośności 

subwoofera, aż subwoofer będzie wyraźnie słyszalny; 

4. Obróć regulator poziomu subwoofera całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do minimum; 
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5. Przekręć regulator Częstotliwość odcięcia subwoofera całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (to jest 

40 Hz); 

6. Powoli obróć pokrętło poziomu głośności subwoofera, aż poziom głośności subwoofera zostanie dopasowany do poziomu z 

przednich głośników. Bas powinien być wyraźnie słyszalny, ale nie inwazyjny; 

7. Powoli obróć regulator częstotliwości odcięcia subwoofera, aż usłyszysz najlepszy subwoofer / główny głośnik mieszanka. Jeśli 

dźwięk jest zbyt "cienki", nie ustawiłeś wystarczająco wysokiej częstotliwości; jeśli dźwięk się zmieni "Boomy" ustawiłeś zbyt 

wysoką częstotliwość. Dostosuj, aż znajdziesz najbardziej naturalny balans. 

 
 

Rozwiązywanie Problemów 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeżeli doświadczycie Państwo jakichkolwiek problemów z subwooferem SuperSub, prosimy wypróbować sugestie zamieszczone poniżej. 

Jeśli problemów nie uda się rozwiązać, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem GoldenEar Technology. 

1. Upewnić się, że wszystkie interkonekty i przewody zasilające są podłączone prawidłowo. 

2. Jeśli pojawi się słyszalny przydźwięk lub szum, należy spróbować podłączyć przewód zasilający do tego samego źródła prądu, 

co wzmacniacz. 

3. Subwoofer SuperSub zostały wyposażone w zaawansowane układy zabezpieczające. Jeżeli z jakiegoś powodu system 

zabezpieczający zadziała, prosimy maksymalnie zmniejszyć poziom głośności we wzmacniaczu  i odczekać pięć minut przed 

ponownym rozpoczęciem odsłuchu. Jeżeli nastąpi przegrzanie wzmacniacza, system automatycznie wyłączy się do czasu, aż 

urządzenie ostygnie i zresetuje się. 

4. Należy upewnić się, czy przewód zasilający nie został uszkodzony. 

5. Sprawdzić, czy jakieś ciała obce bądź płyny nie dostały się do subwoofera. 

6. Sprawdź bezpiecznik na tylnym panelu (wymień tylko na bezpiecznik o odpowiedniej wartości) 

7. Jeśli wbudowana sekcja subwoofera nie włącza się lub głośniki nie grają, a jesteście Państwo pewni, że system jest ustawiony 

prawidłowo, prosimy dostarczyć głośniki do autoryzowanego dystrybutora GoldenEar Technology. Należy jednak najpierw 

skontaktować się telefonicznie lub mailowo. 

 

 

Serwis 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serwis i naprawy gwarancyjne głośników GoldenEar Technology będą zwykle przeprowadzane przez lokalnych dystrybutorów. Jednak jeśli 

życzycie Państwo sobie przesłać głośniki bezpośrednio do firmy GoldenEar, prosimy o wcześniejszy kontakt i opisanie problemu. Otrzymacie 

Państwo autoryzację i zostaniecie poinformowani o lokalizacji najbliższego fabrycznego centrum serwisowego. Prosimy zauważyć, że 

adres podany w niniejszej instrukcji obsługi jest wyłącznie adresem skrzynki pocztowej. W żadnym wypadku nie wolno wysyłać 

głośników na ten adres, ani na adres jakiegokolwiek biura GoldenEar Technology, bez wcześniejszego kontaktu i otrzymania 

autoryzacji. 

 

GoldenEar Technology Offices 

P.O. Box 141 

Stevenson, Maryland 21153 

Phone: 410-998-9134 

Pomoc Techniczna 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z przyjemnością postaramy się pomóc, jeżeli będziecie Państwo mieli pytania dotyczące głośników GoldenEar lub ich procedury 

instalacyjnej. Prosimy o kontakt z najbliższym dystrybutorem GoldenEar Technology. 
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Specyfikacja Techniczna Subwooferów SuperSub: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SuperSub ™  X 
 
Dimensions:     12 3 ⁄ 4 " (32.5 cm) H (w/feet) x 14" (35.6 cm) W x 13 1 ⁄ 4 "  (33.5 cm) D 

Weight:       31 lbs. (14.1 kg) 

Frequency Response:   12 Hz - 250 Hz 

Driver Complement:   Two 8" long-throw high-output bass drivers, Two 10.5" x 9.5" quadratic planar infrasonic radiators 

Amplifier: 1400 Watt ForceField digital amplifier 

LFE Line-Level Input:  Unfi ltered (no low pass), direct-coupled 

Right/Left Line-Level Input:  Variable Low-Pass from 40 Hz - 150 Hz 

Fuse Size:       6-amp 250-volt slow blow fuse (110-volt version), 4-amp 250-volt slow-blow fuse (240-volt version) 

Power Requirements/Consumption:  Low Voltage Version - 120 V at 50 or 60 Hz / 1400 Watts, High Voltage Version - 240 

V at 50 or 60 Hz / 1400 Watts (Approved for NA (TUV) and the CE market.) 

 
 

SuperSub ™  XXL 
 
Dimensions:     17 5 ⁄ 8 " (44.6 cm) H (w/feet) x 19 3 ⁄ 4 " (50 cm) W x 15 7 ⁄ 8 " (40.4 cm) D 

Weight:       82 lbs. (37.2 kg) 

Frequency Response:   10 Hz – 250 Hz 

Driver Complement:   Two 12" long-throw high-output bass drivers, Two 13" x 15" quadratic planar infrasonic radiators 

Amplifier:       1600 Watt ForceField digital amplifier,  

LFE Line-Level Input:  Unfi ltered (no low pass), direct-coupled 

Right/Left Line-Level Input:  Variable Low-Pass from 40 Hz - 150 Hz 

Fuse Size:       8-amp 250-volt slow blow fuse (110-volt version) 6.3-amp 250-volt slow-blow fuse (240-volt version) 

Power Requirements/Consumption:  Low Voltage Version - 120 V at 50 or 60 Hz / 1600 Watts, High Voltage Version - 240 

V at 50 or 60 Hz / 1600 Watts, (Approved for NA (TUV) and the CE market.)  

Specifications are subject to change without notice. 
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OGRANICZONA GWARANCJA 

5 LAT NA PRZETWORNIKI I OBUDOWY; 3 LATA NA KOMPONENTY ELEKTRONICZNE 

Firma GoldenEar Technology gwarantuje wyłącznie oryginalnemu nabywcy, że te głośniki GoldenEar Technology, zwane dalej „produktem”, 

są wolne od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres  5 lat (obudowy i przetworniki) oraz przez okres 3 lat (komponenty 

elektroniczne), od daty zakupu u Autoryzowanego Dystrybutora GoldenEar Technology. Niemniej, niniejsza gwarancja automatycznie 

wygaśnie przed upływem 5 lat (obudowy i przetworniki) oraz przed upływem 3 lat (komponenty elektroniczne), jeśli oryginalny nabywca 

odsprzeda lub w jakikolwiek inny sposób przekaże produkt kolejnemu posiadaczowi. Oryginalny nabywca będzie dalej zwany ‘nabywcą’. 

Jeśli niniejszy produkt zawiera wady materiałowe, produkcyjne lub montażowe, musi zostać przesłany przy pomocy ubezpieczonej przesyłki 

wraz z dowodem zakupu, do autoryzowanego dystrybutora od którego nabywca zakupił produkt lub do najbliższego fabrycznego centrum 

serwisowego. Produkt musi zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub jego ekwiwalencie; we wszystkich 

przypadkach ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów podczas transportu będzie pokrywane przez nabywcę. Jeśli po oględzinach w centrum 

serwisowym lub u autoryzowanego dystrybutora GoldenEar Technology stwierdzi się, że produkt wykazał uszkodzenie spowodowane 

błędem wytwarzania lub wadliwym materiałem, w dowolnym momencie podczas trwania gwarancji, GoldenEar Technology lub autoryzowany 

dystrybutor dokona naprawy bądź wymieni produkt na nowy, bez dodatkowych kosztów, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Wszystkie 

wymienione części i produkty pozostaną własnością GoldenEar Technology. Produkty wymienione bądź naprawione w ramach tej gwarancji 

będą odesłane do nabywcy w rozsądnym przedziale czasowym, na koszt nabywcy. 

Niniejsza gwarancja jest nieważna i nie ma zastosowania jeśli produkt został zniszczony przez przypadek, z powodu zaniedbania, w trakcie 

transportu, w wyniku działania zbyt wysokiego napięcia lub był użytkowany w celach komercyjnych,  po zakupie przez posiadacza. Niniejsza 

gwarancja nie dotyczy kosmetycznych wad obudowy, których nie można bezpośrednio przypisać defektom materiałowym, produkcyjnym 

bądź serwisowym. Niniejsza gwarancja traci również ważność w przypadku, gdy produkt był naruszony, naprawiany lub modyfikowany przez 

kogokolwiek bez autoryzacji GoldenEar Technology. Firma GoldenEar Technology nie udziela gwarancji na produkty zakupione u 

dystrybutorów bądź dealerów innych, niż Autoryzowani Dystrybutorzy GoldenEar Technology. 

Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźnie określone lub dorozumiane. Jeśli w okresie 

gwarancyjnym produkt wykaże usterkę, która wynika z wady materiałowej lub wady wykonania, zakres uprawnień nabywcy będzie 

ograniczony wyłącznie do naprawy lub wymiany urządzenia, jak określono powyżej. Firma GoldenEar jest zwolniona  z odpowiedzialności 

za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie i wynikowe szkody powstałe w związku z użytkowaniem lub brakiem możliwości użytkowania tego 

produktu, nawet jeśli GoldenEar Technology lub Autoryzowany Dystrybutor GoldenEar Technology zostali powiadomieni o możliwości 

wystąpienia takich szkód lub za jakiekolwiek roszczenia innych stron. Ponieważ prawo niektórych krajów nie dopuszcza wyłączenia lub 

ograniczenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych, albo ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, 

powyższe ograniczenia bądź wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. 

Wszelkie inne dorozumiane gwarancje produktu są ograniczone czasem trwania niniejszej gwarancji. Prawo niektórych krajów nie zezwala 

na ograniczenie okresu dorozumianej gwarancji, zatem w takim przypadku powyższe ograniczenia bądź wyłączenia mogą nie mieć 

zastosowania. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych praw, które wynikają z lokalnie 

obowiązujących przepisów. 


