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GRATULACJE! 

 

Gratulujemy zakupu subwoofera Velodyne z serii Digital Drive. Ten wyjątkowej klasy subwoofer zapewni 

paostwu najwyższą jakośd doznao odsłuchowych na długie lata.   

Prosimy przeczytad i stosowad się do niniejszej instrukcji obsługi w celu bezpiecznej i bezproblemowej obsługi 

urządzenia. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA 

 

UWAGA 

Aby zminimalizowad ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie usuwad pokrywy (lub tylnej części). 

Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogą byd naprawiane przez użytkownika. Pozostawid 

czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma ostrzegad użytkownika, że 

wewnątrz obudowy znajdują się nie izolowane przewodniki napięcia o niebezpiecznej wysokości, które 

mogą spowodowad poważne ryzyko porażenia prądem. 

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informowad użytkownika o ważnych informacjach 

odnośnie używania i konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dokumentacji dołączonej do 

subwoofera. 

1. Czytaj instrukcję – Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytad wszelkie 

instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeostwa. 

2. Zachowaj instrukcję – Instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeostwa użytkowania należy 

pozostawid, w celu możliwości późniejszego odwołania się do niej. 

3. Ostrzeżenia – Wszelkie ostrzeżenia znajdujące się na produkcie i w niniejszej instrukcji obsługi 

powinny byd bezwzględnie respektowane. 

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

byd przestrzegane. 

5. Woda i wilgod – Urządzenie nie powinno byd użytkowane w bezpośredniej bliskości wody, np.: w 

pobliżu wanny, zlewozmywaka,  w pralni, wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu, itp. 

6. Wózki i podstawy – Urządzenie powinno byd użytkowane jedynie w zestawieniu z wózkiem lub 

podstawą zalecaną przez producenta. 

7. Montaż na ścianie lub suficie – Urządzenie może byd zainstalowane na ścianie lub na suficie tylko 

wówczas gdy jest to dopuszczalne przez producenta. 

8. Wentylacja – Urządzenie powinno byd umieszczone w miejscu i w pozycji, która nie koliduje z jego 

należytą wentylacją. Przykładowo urządzenie nie powinno byd ustawiane na łóżku, sofie, dywanie 

lub podobnych powierzchniach mogących blokowad otwory wentylacyjne; lub umieszczanych w 

zabudowach typu szafki, regały, które mogą zakłócad lub ograniczad swobodny przepływ 

powietrza do otworów wentylacyjnych. 

9. Ogrzewanie – Urządzenie powinno byd umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, 

promienniki ciepła, piece lub inne urządzenia emitujące ciepło. 

10. Źródła zasilania – Urządzenie powinno byd podłączone jedynie do źródła zasilania 

wyspecyfikowanego w niniejszej instrukcji obsługi lub określonego bezpośrednio na produkcie. 

11. Uziemienie lub polaryzacja – Niniejsze urządzenie może byd wyposażone we wtyczkę z określoną 

polaryzacją prądu zmiennego (wtyczkę posiadającą jedno ze złącz szersze od pozostałych). 

Wtyczka powinna pasowad do gniazda zasilającego w ten konkretny sposób. Jest to cecha 

bezpieczeostwa. Jeżeli nie jest możliwe włączenie wtyczki do gniazda w całości, należy odwrócid 

wtyczkę. Jeśli nadal będą występowad problemy z podłączeniem, należy skontaktowad się z 
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elektrykiem w celu wymiany wadliwego gniazda zasilającego. Nie należy ignorowad względów 

bezpieczeostwa związanych polaryzacja wtyku. 

12. Ochrona przewodów zasilających – Przewody zasilające powinny byd poprowadzone w taki 

sposób aby nie były narażone na podeptanie lub przyciśniecie poprzez inne przedmioty, 

szczególną uwagę należy zwrócid na wtyki przewodów i miejsca w których są podłączone do 

urządzeo. 

13. Czyszczenie i konserwacja – Urządzenie powinno byd czyszczone jedynie w sposób zalecany przez 

producenta. 

14. Przerwy w użytkowaniu – Przewód zasilający urządzenie powinien byd odłączony od źródła 

zasilania, w przypadku gdy urządzenie ma byd nie używane przez dłuższy okres czasu. 

15. Ingerencja ciał obcych i cieczy – Należy zadbad aby żadne przedmioty nie upadły zaś ciecz nie 

wylała się na obudowę. 

16. Uszkodzenia wymagające interwencji serwisowej – Urządzenie wymaga 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. 

d. Urządzenie nie funkcjonuje normalnie bądź wykazuje zmiany w brzmieniu. 

e. Urządzenie zostało upuszczone lub uległo uszkodzeniu mechanicznemu. 

17. Serwisowanie – Użytkownik urządzenia nie może podejmowad czynności serwisowych 

wykraczających poza te, które zostały opisane w instrukcji obsługi. Wszelkie pozostałe czynności 

serwisowe powinny byd przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis techniczny. 

18. Wyładowania atmosferyczne i burze – W celu zapewnienia dodatkowej ochrony w trakcie burz i 

wyładowao atmosferycznych, zaleca się odłączenia urządzenia od sieci zasilającej poprzez 

wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, zwłaszcza gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy 

okres czasu. 

19. Przeciążenie – Nie należy dopuszczad do przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy 

elektrycznych lub innych wbudowanych gniazd zasilających, ponieważ może to wywoład ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym lub doprowadzid do pożaru. 

20. Uchwyty mocujące – Należy używad uchwyty mocujące i akcesoria zalecane przez producenta. 

21. Zasilanie – Należy się upewnid, że subwoofer jest podłączony do źródła zasilania o właściwej 

wartości napięcia. Nie należy podłączad urządzenia przeznaczonego do zasilania 120 V do sieci 230 

V i odwrotnie. Może to spowodowad uszkodzenie urządzenia i potencjalne obrażenia użytkownika. 

UWAGA: Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, należy upewnid się, że wtyk przewodu 

zasilającego został całkowicie włożony do gniazda zasilającego. 

OSTRZEŻENIE: Subwoofer serii Digital Drive
Plus

 jest źródłem bardzo silnego pola magnetycznego. Osoby 

używające rozruszniki serca powinny trzymad się z dala od urządzenia z uwagi na dużą wrażliwośd 

rozruszników. Zalecane jest skontaktowanie się z lekarzem lub producentem rozrusznika w celu 

zasięgnięcia dalszych instrukcji. 
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Właśnie rozpakowali Paostwo Wasz nowy Digital Drive
Plus

, najbardziej zaawansowany i najlepiej brzmiący 

subwoofer dostępny na rynku. Velodyne zaprojektował serię subwooferów Digital Drive
Plus

 w celu integracji z 

możliwie jak najszerszą gamą systemów audio. Digital Drive
Plus

 może współpracowad z systemami 

wyposażonymi w gramofon i wzmacniacz analogowy jak i z systemami składającymi się z procesorów surround i 

cyfrowych odtwarzaczy dźwięku. Bez względu na to, czy chcecie Paostwo uzyskad najlepszy możliwy bas 

oglądając film, czy tez jesteście audiofilami, Digital Drive
Plus

 został wyposażony w funkcje i opcje optymalizacji 

brzmienia, które spełnią wasze oczekiwania. 

 

Poniższy wstęp jest swego rodzaju drogowskazem do tych części instrukcji obsługi, które odnoszą się do 

posiadanego systemu audio i konkretnych potrzeb. 

 

PRZECZYTAJ GDY POTRZEBUJESZ… 

Niniejsza instrukcja składa się z kilku części, tak więc zalecamy przeczytanie tych rozdziałów które akurat są 

Paostwu potrzebne. Pozwoli to szybko ustawid urządzenie i zacząd cieszyd się z dobrodziejstw niesamowitego 

basu bez konieczności czytania wielu stron instrukcji, które nie znajdują odzwierciedlenia w posiadanym przez 

Paostwa systemie audio lub też potrzebach związanych z optymalizacją basu. Pozostała częśd instrukcji 

podsumowuje poszczególne sekcje instrukcji, jej założenia, opisuje co się w nich znajduje i w jakich przypadkach 

jej przeczytanie jest zalecane. 

 

CZĘŚD PIERWSZA – OBSŁUGA 

Cel 

 Pomóc zaznajomid się z funkcjami subwoofera Digital Drive
Plus

, jak wykorzystad wejścia i wyjścia oraz 

funkcje sterujące urządzenia. 

 

Zalecana w przypadku gdy: 

 Chcecie wiedzied które funkcje użytkowe Digital Drive
Plus

 są ci niezbędne. 

 Chcecie wiedzied jakie fabrycznie zaprogramowane ustawienia przekładają się na parametry wyjściowe 

subwoofera. 

 Nie jesteście świadomi wykorzystania złącz wejściowych i wyjściowych znajdujących się na tylnej 

ściance posiadanego Digital Drive
Plus

. 

 Integrujecie Digital Drive
Plus

 z zawansowanym systemem audio wykorzystującym uniwersalny system 

zdalnego sterowania wszystkimi komponentami systemu. 

 

Co znajduje się w tej części: 

 Opis funkcji sterujących, wejśd, wyjśd i wyświetlacza Digital Drive
Plus

. 

 Opis funkcji sterujących nadajnika zdalnego sterowania. 

 Opis fabrycznych nastawów audio urządzenia. 

 Jak zdjąd i ponownie założyd maskownice, aby uzyskad dostęp do pokręteł i przycisków sterujących, 

znajdujących się na przedniej ściance urządzenia. 

 Opis trybów zasilania, włącznie z trybem uśpienia, aktywnym i nocnym. 

 Opis komend portu szeregowego (RS-232) służących sterowania subwooferem Digital Drive
Plus

. 

 

CZĘŚD DRUGA – PODŁĄCZENIA 

Cel 

 Pomóc podłączyd jeden lub kilka subwooferów do istniejącego systemu audio. 

 

Zalecana w przypadku gdy: 

 Posiadany System audio wymaga podłączenia nie opisanego Instrukcji Szybkiej Instalacji 
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 Sterujecie Paostwo posiadanym systemem audio za pomocą sygnału sterującego 12V, za pomocą 

komend portu szeregowego RS-232 lub poprzez port ethernetowy. 

 Posiadacie Paostwo oddzielny system surround oprócz systemu muzycznego. Na przykład występuje 

oddzielny wzmacniacz, odbiornik lub zestawy głośnikowe wykorzystywane do odsłuchu muzyki i do 

oglądania filmów. 

 

Co znajduje się w tej części: 

 Jak wykonad podłączenie wykorzystując sygnał LFE 

 Jak podłączyd kilka subwooferów wykorzystując jeden z subwooferów jako główny, sterujący 

pozostałymi subwooferami podrzędnymi. 

 Jak podłączyd wyjścia dwóch systemów audio do posiadanego subwoofera wykorzystując gniazda 

liniowe i głośnikowe. 

 Jak wykonad podłączenie jeśli sterujemy \posiadanym systemem audio wykorzystując sygnał 

wyzwalania zdalnego 12V, komendy sterujące portu szeregowego RS-232 lub port ethernetowy. 

 

CZĘŚD TRZECIA – OPTYMALIZACJA 

Cel 

 Pomóc dokonad wyboru metody optymalizacji i interfejsu użytkownika subwoofera Digital Drive
Plus

 

odpowiadającego Paostwa potrzebom. 

 

Zalecana w przypadku gdy: 

 Nie jesteście świadomi opcji optymalizacji subwoofera Digital Drive
Plus

 w celu uzyskania optymalnego 

charakteru basu we własnym pomieszczeniu odsłuchowym. 

 Nie jesteście zaznajomieni z parametrami optymalizacji subwoofera. 

 

Co znajduje się w tej części: 

 Porównanie metod optymalizacji dostępnych dla subwoofera Digital Drive
Plus

: Umieśd i Graj (Place & 

Play), Kalibracja Własna, Autokalibracja
Plus

 i Kalibracja Ręczna. 

 Opis które z parametrów subwoofera można automatycznie lub ręcznie zmieniad w trakcie trwania 

danej metody optymalizacji. 

 Opis wyboru interfejsu użytkownika podczas przeprowadzania Kalibracji Ręcznej. 

 

CZĘŚD CZWARTA – UTRZYMANIE I KONSERWACJA 

Cel 

 Pozwala zaznajomid się z informacjami dotyczącymi bezpieczeostwa, utrzymania i gwarancji 

subwoofera Digital Drive
Plus

. 

 

Zalecana w przypadku gdy: 

 Jeśli chcecie Paostwo wiedzied jak chronid swoją inwestycję związaną z Digital Drive
Plus

. 

 Jeśli chcecie zarejestrowad gwarancję subwoofera. 

 

Co znajduje się w tej części: 

 Opis zaleceo związanych bezpieczeostwem podczas korzystania z subwoofera Digital Drive
Plus

. 

 Opis zalecanych czynności związanych z utrzymaniem i konserwacją subwoofera Digital Drive
Plus

. 

 Opis informacji związanych z czynnościami serwisowymi i gwarancją posiadanego subwoofera Digital 

Drive
Plus

. 
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NOMENKLATURA UŻYWANA W INSTRUKCJI OBSŁUGI 
Amplituner: Dla uproszczenia określenie „amplituner” jest wykorzystywane w obrębie całej niniejszej instrukcji 

obsługi do opisu posiadanego amplitunera lub procesora dźwigu surround. Wiele systemów audio wykorzystuje 

amplitunery, lecz bardziej skomplikowane i współczesne systemy wykorzystują również procesory lub 

kontrolery dźwięku surround. 

 

WSTĘP 

Niniejsza częśd instrukcji opisuje jak obsługiwad subwoofer Digital Drive
Plus

, również za pomocą pilota zdalnego 

sterowania, włączając w to: 

 

Funkcje sterujące i złącza: 

 Funkcje sterujące i złącza znajdujące się na ściance przedniej i tylnej subwoofera. 

 Funkcje sterujące dostępne z pilota zdalnego sterowania 

 Zaprogramowane fabrycznie ustawienia audio. 

 Jak zdjąd maskownicę aby zyskad dostęp do pokręteł i przycisków sterujących na panelu czołowym, a 

następnie z powrotem ją zamontowad. 

 

Właściwości 

 Tryb pracy nocny, light i tryby zasilania 

 Układy zabezpieczające 

 Komendy portu szeregowego służące do sterowania subwooferem. Komendy te są przeznaczone do 

integracji subwoofera  z zaawansowanym systemem kina domowego. Zwyczajowo integracja taka jest 

przeprowadzana przez profesjonalne firmy instalacyjne. 
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FUNKCJE STERUJĄCE I PODŁĄCZENIA 
Subwoofer ustawiany, konfigurowany i dostrajany poprzez użycie pokręteł i przycisków sterujących a także 

wejśd i złącz znajdujących się tylnym i przedni panelu obudowy urządzenia a także za pomocą pilota zdalnego 

sterowania. Rysunki 1, 2 i 3 pokazują rozmieszczenie ważnych z punktu widzenia obsługi urządzenia 

interfejsów. Krótki opis każdego z nich znajduje się poniżej. 

 

Front urządzenia 

Aby uzyskad dostęp do pokręteł, przycisków i gniazd znajdujących się z przodu obudowy należy zdjąd 

maskownicę. By uzyskad informacje w jaki sposób zdjąd i następnie z powrotem złożyd maskownicę, prosimy 

zajrzed do rozdziałów Zdejmowanie Maskownicy i Zakładanie Maskownicy, znajdujących się poniżej. 

 

 
 

Rys. 1: Front obudowy subwoofera ze zdjętą maskownicą 

 

 

  

A. USB: Podłącz to gniazdo mini USB przewodem do komputera PC lub opcjonalnie skorzystaj z 

programu Windows Setup Program w celu wykonania optymalizacji subwoofera. 

B. MIC: Podłącz mniejszy koniec przewodu mikrofonowego by wykorzystad mikrofon wraz z 

płytą tonów testowych (Sweep Tone CD). Funkcje korekcji EQ nie będą działały do momentu 

podłączenia mikrofonu. 

C. Odbiornik podczerwieni: Odbiera komendy sterujące z pilota zdalnego sterowania. 

D. Wyświetlacz LED: Wyświetla poziom głośności, częstotliwośd zwrotnicy i komunikaty 

związane z automatyczną kalibracją Auto-EQ
Plus

. Wyświetlacz jest widoczny poprzez materiał 

maskownicy. 

E. Głośnośd: Dostraja poziom głośności subwoofera. Poziom głośności jest sygnalizowany na 

wyświetlaczu LED. 

F. Zwrotnica: Dostraja częstotliwośd zwrotnicy dolnoprzepustowej. Częstotliwośd sygnalizowana 

jest na wyświetlaczu LED. 

G. Automatyczna kalibracja: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk aby uruchomid proces 

automatycznej kalibracji Auto-EQ
Plus

. Opóźnienie czasowe chroni przed przypadkowym 

uruchomieniem tej funkcji. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat AU w chwili startu 

autokalibracji. 

Poziom głośności i czestotliwośd zwrotnicy powracaja do swych zapamietanych wczesniej wartości w chwili odłaczenia 

zasilania, chyba że ustawienia te zostały wczesniej zapamietane przy wykorzystaniu oprogramowania Auto-EQPlus na 

ekranie TV lub komputera PC. Pokretła regulacji głośności i czestotliwośdi zwrotnicy nie zmieniaja ustawieo podczas 

wykonywania Kalibracji Własnej, Auto Kalibracji lub Kalibracji Ręcznej. 
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ZDEJMOWANIE MASKOWNICY 
Aby zdjąd maskownicę należy: 

1. Umieścid kciuki na górnych zewnętrznych narożnikach maskownicy. 

2. Nacisnąd delikatnie kciukami na górne krawędzie narożników i delikatnie pociągnąd maskownicę do 

siebie. 

3. W momencie gdy górna częśd maskownicy jest już oddalona od krawędzi ścianki subwoofera, 

delikatnie pociągnąd za dolną częśd maskownicy, zdjąd ją ze stalowych bolców mocujących. 

 

ZAKŁADANIE MASKOWNICY 
Aby założyd maskownicę należy: 

1. Delikatnie nasunąd otwory znajdujące się w dolnej części maskownicy na stalowe bolce mocujące 

znajdujące się na panelu czołowym subwoofera. 

2. Umieścid kciuki na górnych rogach maskownicy. 

3. Kciukami delikatnie docisnąd maskownice do ścianki przedniej obudowy. 

4. Docisnąd maskownice na całym obwodzie w miejscach gdzie znajdują się stalowe bolce mocujące. 
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Tylna ścianka urządzenia 

 

 
Rys. 2: Panel tylni obudowy subwoofera 
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WEJŚCIA AUDIO XLR  

A. Wejście LFE: Wejścia zbalansowane XLR. Podłącz sygnał LFE lub prawy i lewy kanał XLR z procesora lub amplitunera. 

Każde z tych wejśd może byd wykorzystane do odbierania sygnału LFE. 

WEJŚCIA AUDIO RCA 

B. Wejście LFE: Użyj jednego z z dwóch gniazd wejściowych RCA w celu doprowadzenia sygnału LFE z amplitunera, lub 

użyj pary przewodów w celu podłączenia lewego i prawego kanału z amplitunera. Pokrętło wzmocnienia sygnału 

liniowego (O) zmienia poziom głośności przy użyciu niniejszych wejśd liniowych. 

WEJŚCIA SYGNAŁU GŁOŚNIKOWEGO 

C. Wejście głośnikowe: Wejście do podłączenia przewodów głośnikowych zaopatrzonych we wtyki bananowe lub 

widełkowe lub przewodów pozbawionych izolacji. 

WEJŚCIE RS-232 

D. Wejście RS-232: Wejście służące do komunikacji z komputerem, dotykowym panelem sterującym lub połączenia w 

łaocuch z innymi subwooferami serii Digital DrivePlus. 

WYJŚCIA AUDIO XLR 

E. Wyjście przelotowe: Podłącz wyjście subwoofera w celu połączenia z innym subwooferem. Wyjście L&R jest 

niefiltrowane 

F. Wyjście górnoprzepustowe: Skrosowany sygnał wyjściowy wysokiej częstotliwości do wysłania na przedwzmacniacz. 

Przedwzmacniacz wzmacnia sygnał do zasilania głośników satelitarnych. Częstotliwośd zwrotnicy ustawiana jest za 

pomocą przełącznika HIGH PASS CROSSOVER. 

WYJŚCIA AUDIO RCA 

G. Przelotowe: Podłącz wyjście subwoofera by wysyład sygnał do drugiego subwoofera podłączonego w szereg. Wyjścia 

L i R są niefiltrowane. 

H. Wyjście: Sygnał wyjściowy ze zwrotnicy górnoprzepustowej wysyłany jest do przedwzmacniacza. Przedwzmacniacz 

wzmacnia sygnał, który może byd wykorzystany jako sygnał wejściowy do zasilania głośników satelitarnych. 

Częstotliwośd podziału zwrotnicy ustawiana jest za pomocą przełącznika HIGH PASS CROSSOVER. 

WYJŚCIA VIDEO 

I. WYJŚCIE VIDEO (Video-out): Wyświetla obraz generowany przez subwoofer na odbiorniku TV podłączonym 

przewodem kompozytowym. 

J. S-VIDEO: Wyświetla obraz generowany przez subwoofer na odbiorniku TV podłączonym przewodem S-Video. 

 

Subwoofer można podłączyd do odbiornika TV przy użyciu wyjścia Video-out lub S-Video, nigdy obydwoma jednocześnie! 

WYJŚCIA RS-232 

K. Wyjście RS-232: do komunikacji z drugim podłączonym szeregowo subwooferem Digital DrivePlus. 

STEROWANIE 

L. Wejście IR: Pozwala podłączyd dodatkowy odbiornik podczerwieni Velodyne. Podłączenie dodatkowego odbiornika 

podczerwieni umożliwia sterowanie subwooferem nawet wtedy, gdy wbudowany w subwoofer sensor podczerwieni 

znajduje się daleko. Należy umieścid zewnętrzny odbiornik podczerwieni w prostej linii w stosunku do miejsca 

odsłuchowego. 

M. Wyzwalanie 12V: Włącza i wyłącza subwoofer reagując na sygnał sterujący 12 pochodzący z zewnętrznego 

amplitunera lub sterownika. Sygnał może mied polaryzację +12V lub -12V. 

N. Zwrotnica górnoprzepustowa: Pozwala na wybór częstotliwości zwrotnicy górnoprzepustowej  dla wyjśd XLR HIGH 

PASS OUTPUT lub RCA HIGH PASS OUTPUT w zakresie 80 Hz lub 100 Hz. Nachylenie filtra wynosi 6 dB. 

O. Regulacja głośności wejśd liniowych: Pozwala na ustawienie poziomu głośności dla wejśd liniowych (B). Pokrętło to 

nie reguluje głośnością na wejściach XLR (A). Maksymalny poziom głośności uzyskiwany jest gdy pokrętło wzmocnienia 

przekręcone jest maksymalnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

P. Regulacja głośności wejśd głośnikowych: Pozwala na ustawienie poziomu głośności dla wejśd głośnikowych (C). 

Maksymalny poziom głośności uzyskiwany jest gdy pokrętło wzmocnienia przekręcone jest maksymalnie zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

Q. Ethernet: Akceptuje komendy sterujące z domowego systemu sterowania. 

R. Gniazdo zasilające: Do podłączeni przewodu zasilającego AC. 

S. Przycisk zasilania: Włącza i wyłącza zasilanie subwoofera 

T. Tabliczka znamionowa: Zawiera numer seryjny, nazwę modelu i datę produkcji subwoofera. 
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Pilot zdalnego sterowania 

 

Pilot zdalnego sterowania subwoofera Digital Drive
Plus

 umożliwia: 

 Wybór zaprogramowanego trybu odsłuchowego i trybu nocnego. 

 Ustawid poziom głośności subwoofera 

 Uruchomid automatyczną kalibrację Auto-EQ
Plus

. 

 Ustawid, dostroid i zresetowad nastawy subwoofera podłączonego do odbiornika TV. 

 

Prosimy nie zgubid pilota zdalnego sterowania, ponieważ niektóre ustawienia subwoofera mogą byd 

przeprowadzone tylko za jego pomocą. 

 

 
Rys.32: Pilot zdalnego sterowania 
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Funkcje sterujące brzmieniem 

A. Wyciszenie: Włącza i wyłącza wyciszenie subwoofera. Funkcja przydatna do sprawdzenia jak system audio gra z 

włączonym i wyłączonym subwooferem. 

NASTAWY FABRYCZNE: Dostęp do pięciu fabrycznych nastawów charakterystyki brzmienia i jednego odcinającego 

korekcję EQ. Nastawy są zaprogramowane fabrycznie, ale można je modyfikowad. 

B1. Theater: Podbicie w zakresie 37Hz. 

B2. Rock: Podbicie w zakresie 52 Hz 

B3. Jazz: Brak podbicia – odsłuch referencyjny. 

B4. Custom: Można ustawid według własnych preferencji. 

B5. Games: Podbicie basu w zakresie 60 Hz. 

B6. Defeat: Pozwala na aktywację i deaktywację innego ustawienia fabrycznego by usłyszed różnicę brzmienia. 

C. VOLUME + i -: Zwiększa i obniża poziom głośności subwoofera. 

D. Night: Ogranicza szczytową głośnośd subwoofera do odsetka mocy wybranej manualnie lub ustawionej w 

ustawieniach SETUP. 

Pozostałe funkcje 

E. Przełącza pomiędzy trybem gotowości a uśpienia, w przypadku gdy przełącznik zasilania z tyłu obudowy jest 

włączony. 

F. Light: Zmienia tryb pracy wyświetlacza LED pomiędzy aktywnością chwilową (domyślnie) a trybem ciągłym. Poziom 

głośności jest widoczny na wyświetlaczu nawet przy założonej maskownicy. 

Funkcje optymalizacyjne 

G. EQ:  Uruchamia proces autokalibracji (Auto-EQPLUS). Jeśłi w pamięci subwoofera zapisane są ustawienia Kalibracji 

Własnej (Self-EQ) lub Autokalibracji, naciśnięcie przycisku EQ nie uruchomi ponownej autokalibracji. By włączyd 

Autokalibrację przycisk należy przycisnąd przez ponad 5 sekund. 

H. Klawiatura numeryczna:  Pozwala wejśd w tryb ustawieo (setup), umożliwia wprowadzenie danych do Kalibracji 

Własnej (Self-EQ) i aktywuje inne funkcje. 

Funkcje optymalizacyjne do przeprowadzenia kalibracji we współpracy z ekranem TV 

I. Menu: Wprowadza w tryb SETUP z ekranu początkowego menu. 

J. Select: Przełącza pomiędzy polami menu. 

K. SET + i -: Zwiększa lub zmniejsza wartośd parametru Q w kalibracji parametrycznej lub służy do ustawiania wartości w 

ekranach menu. 

L. Exit: Opuszcza tryb Ustawieo (Setup). 

M. Reset: Przywraca poziom głośności do ostatniej ustalonej wartości w ekranie Ustawieo Systemowych (System 

Settings) i anuluje ustawienia zwrotnicy  dostępnych w ekranie Ustawieo. Ponadto wychodzi z każdego procesu 

kalibracji EQ to ekranu początkowego. 

N. Test: Przełącza pomiędzy ekranem Ustawieo a ekranem Odpowiedzi Systemu (System Response). 
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WŁAŚCIWOŚCI 
Zaprogramowane nastawy audio 

Subwoofer wyposażony jest w sześd pamięci ustawieo, z czego pięd z nich zaprogramowanych jest fabrycznie. 

Ustawienia te i odpowiadające im numery na pilocie zdalnego sterowania zostały opisane w tabeli poniżej. 

 Nastawy 1, 2, 3 i 5 zostały zaprogramowane fabrycznie 

 Poziom podbicia Nastawy 4 jest fabrycznie ustawiony na 0 i może byd regulowany przez użytkownika. 

 Nastawa 6 odcina wszelkie ustawienia kalibracji, po to aby zademonstrowad jaki wpływ ma kalibracja 

na jakośd brzmienia. 

 

Ponieważ filmy oraz muzyka rockowa, pop oraz gry mogą charakteryzowad się podbitym basem już w samych 

nagraniach, używanie niniejszych nastaw może doprowadzid do zbyt dużego uwypuklenia niskich 

częstotliwości. Dlatego też, nastawy fabryczne powinny byd użytkowane tylko według własnego gustu i ich 

stosowanie nie jest wymagane w zestawieniu z rozmaitymi źródłami dźwięku. 

 

USTAWIENIA NASTAWÓW FABRYCZNYCH 

Numer 
(Ekran 

Ustawieo 
Systemu) 

Oznaczenie 
na pilocie 

Częstotliwośd 
podbicia EQ 

Wartośd 
podbicia EQ

* 
Domyślny 

poziom 
głośności 

Sugerowane zastosowanie 
nastawy i opis 

1 Theater 37 Hz 3.0 34 Filmy. Poziom głośności jest 
minimalnie wyższy niż na 

ustawieniu Jazz 

2 Rock 52 Hz 2.0 33 Muzyka rockowa I pop. Poziom 
głośności jest minimalnie wyższy 

niż na ustawieniu Jazz 

3 Jazz 35 Hz 0.0 30 Muzyka jazzowa I klasyczna. Jest 
to najbardziej neutralne 

ustawienie bez jakiegokolwiek 
podbicia częstotliwości I 

zwiększenia ogólnego poziomu 
głośności. 

4 Custom 35 Hz 0.0 30 Do wprowadzenia własnych 
ustawieo podbicia częstotliwości 

5 Games 60 Hz 2.5 33 Konsole gier I gry on-line. 
Wybuchy I eksplozje brzmią 
lepiej. Poziom głośności jest 

minimalnie wyższy niż na 
ustawieniu Jazz 

6 Defeat 35 Hz 0.0 30 Wyłącza wszystkie ustawienia 
korekcji EQ. Służy do 

sprawdzenia jak system brzmi z 
włączoną i wyłączoną korekcją 

EQ 
*
Wartośd podbicia jest proporcjonalna do wartości wyrażonych w dB. Wartośd podbicia 5.0 jest większa niż 

wartośd 3.0. Wartośd 0.0 oznacza brak podbicia. Częstotliwośd podbicia i poziom kontrolowane są poprzez 

ustawienia częstotliwości i poziomu konturu. 

 

Tryb nocny 

Tryb nocny odsłuchu obniża poziom głośności wprowadzając kompresje sygnału o ustalony poziom procentowy 

w stosunku ustalonego ogólnego poziomu głośności. Fabrycznie ustalona wartośd procentowa dla tego 

ustawienia wynosi 30%. Z trybu nocnego można korzystad w sytuacji gdy chcemy użytkowad nasz systemu 

audio ale nie chcemy przeszkadzad domownikom lub sąsiadom podczas snu lub wypoczynku. 
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Tryb nocny można aktywowad naciskając przycisk NIGHT na pilocie zdalnego sterowania. W chwili przełączania 

trybu nocnego: 

 Słyszalna jest zmiana poziomu głośności. 

 Oznaczenie „n” lub „n OFF” wyświetlane jest na wyświetlaczu LED. 

 

Korzystając z podłączonego do subwoofera wyświetlacza, tryb nocny widoczny jest jako aktywny poniżej 

ustawieo Preset na ekranie początkowym. Tryb nocny może byd modyfikowany na następnej stronie (Next) 

menu ekranowego lub przy pomocy oprogramowania Windows Setup Program. 

 

Tryby zasilania: aktywny, nieaktywny oraz 12V Trigger 

Subwoofer posiada trzy tryby aktywności. Tryby te pomagają użytkownikowi kontrolowad pobór mocy w 

sytuacji gdy subwoofer nie gra, ale pozwalają przez cały czas utrzymywad znajdujący się z tyłu obudowy główny 

wyłącznik sieciowy w pozycji włączonej (ON). 

 

 W trybie aktywnym, subwoofer znajduje się w trybie czuwania (standy). Gdy na jego wejściu audio 

pojawi się sygnał, znajdujący się wewnątrz wzmacniacz zaczyna emitowad dźwięk. Procesorowi DSP 

znajdującemu się wewnątrz uaktywnienie subwoofera i sprawienie aby emitował on dźwięk zajmuje 

kilka sekund. 

 Jeśli subwoofer znajduje się w trybie aktywności ale nie otrzymuje sygnału audio, automatycznie 

przełącza się w tryb czuwania (standy) aby zaoszczędzid prąd. Okres bezczynności musi wynosid od 10 

do 15 minut. 

 W trybie czuwania, główny wyłącznik zasilania jest włączony a wewnętrzny wzmacniacz jest 

wyłączony.  

Jeśli subwoofer ma pozostawad w trybie standby przez okres czasu dłuższy niż 5 dni, zalecane jest jego 

całkowite wyłączenie głównym wyłącznikiem z tyłu obudowy. 

 W nieaktywnym trybie pracy, tryb czuwania (standy) jest wyłączony. 

 W nieaktywnym trybie pracy, gdy wyłącznik główny jest włączony, wzmacniacz wewnętrzny jest 

również cały czas włączony, nawet w sytuacji gdy subwoofer nie otrzymuje sygnału audio. 

Jeśli subwoofer będzie pozostawał w trybie nieaktywnym przez okres czasu dłuższy niż 5 dni, zalecane 

jest jego całkowite wyłączenie głównym wyłącznikiem z tyłu obudowy. 

 W trybie 12V trigger, subwoofer zostaje włączony sygnałem sterującym 12V (np. ze sterującego go 

ampli tunera) podanym na gniazdo jack 12V trigger. 

 W trybie 12 V trigger i w przypadku gdy subwoofer jest włączony głównym wyłącznikiem zasilania, 

wzmacniacz wewnętrzny jest nieaktywny, do momentu gdy urządzenie nie otrzyma sygnału 

sterującego 12V o dowolnej polaryzacji. 

 W trybie 12V trigger, jeśli sygnał sterujący 12V nie jest podawany, subwoofer nie będzie reagował na 

komendy z pilota zdalnego sterowania. Aby zresetowad ten tryb, należy podad sygnał sterujący a 

następnie przy pomocy pilota lub oprogramowania Windows Setup Program dokonad niezbędnej 

zmiany. 

Jeśli subwoofer będzie pozostawał nieaktywny w trybie 12 V trigger przez okres czasu dłuższy niż 5 dni, 

zalecane jest jego całkowite wyłączenie głównym wyłącznikiem z tyłu obudowy. 

 

Tryb Light 

Gdy tryb light jest wyłączony, wyświetlacz LED znajdujący się za przednią maskownicą jest zawsze wyłączony, 

poza sytuacjami gdy na chwile się zapala, podczas zmiany głośności lub częstotliwości zwrotnicy lub statusu 

procesu autokalibracji (Auto-EQ
Plus

). Gdy tryb light jest włączony, wyświetlacz LED jest cały czas aktywny, cały 

czas sygnalizuje poziom głośności, poza chwilowymi zmianami częstotliwości zwrotnicy lub statusu procesu 

autokalibracji. Włączony przez cały czas wyświetlacz LED może przeszkadzad podczas odsłuchu w zaciemnionym 

pomieszczeniu, dlatego domyślnym ustawieniem jest OFF. 
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Układy zabezpieczające 

Subwoofer wyposażony został w układy zabezpieczające zapewniające maksymalny poziom jakości brzmienia 

przy jednoczesnym zachowaniu jak największej niezawodności. Subwoofer chroniony jest przed: 

 Przeciążeniu głośnika 

 Przeciążeniu wzmacniacza 

 Przegrzaniu wzmacniacza 

 Znacznym  wahaniom napięcia zasilającego 

 

Układy zabezpieczające pracują w sposób ciągły i nie są słyszalne w większości przypadków. 

 

Jeśli zaistnieje koniecznośd wyłączenia subwoofera, należy zmniejszyd poziom głośności i wyłączyd subwoofer 

do chwili jego ostygnięcia. Czas potrzebny do ochłodzenia subwoofera uzależniony jest od temperatury 

panującej w otoczeniu, lecz zwykle potrzeba przynajmniej 10 minut na ostygnięcie i powrót do normalnego 

funkcjonowania  z termicznego wyłączenia. 

 

Ponadto zalecane jest przełączenie subwoofera do innego gniazda zasilającego. Przeciążone gniazda zasilające 

lub przestarzałe linie zasilające mogą przyczyniad się do spadków napięcia zasilającego w chwilach gdy 

subwoofer pobiera znaczne ilości prądu. Stan taki może doprowadzad do częstych wyłączeo subwoofera. 

 

Użytkownicy 230V i interfejs TV 

W przypadku subwooferów serii Digital Drive
Plus

 domyślnym systemem obrazu wideo jest system NTSC. Jeśli 

Paostwa odbiornik TV jest kompatybilny z systemem NTSC nie będzie żadnych problemów ze współpracą z 

subwooferem. Jednakże niektóre odbiorniki TV (zwłaszcza starszego typu) mogą wymagad sygnału wideo PAL 

lub SECAM. Aby przełączyd się z systemu NTSC do PAL/SECAM, należy na pilocie zdalnego sterowania 

czterokrotnie nacisnąd przycisk oznaczony strzałką w dół a następnie potwierdzid naciśnięciem przycisku RESET. 

Subwoofer zrestartuje się i będzie działał w trybie wideo PAL/SECAM. By powrócid do trybu NTSC, należy 

przywrócid ustawienia fabryczne naciskając kombinację klawiszy 8-9-0 wyświetlając na odbiorniku TV ekran 

ustawieo początkowych. 

 

Kody sterujące portu szeregowego RS 232 do zarządzania subwooferem 

Sekcja ta opisuje specyfikacje protokołu RS-232 i komendy które mogą byd użyte do sterowania subwooferem. 

Protokół ten jak subwoofery Digital Drive
Plus

 otrzymują komendy sterujące od urządzeo takich jak np. produkty 

Crestron ®. 

 

Protokół komunikacyjny wykorzystuje standardowe ustawienia komunikacyjne portu COM jak pokazano 

poniżej. 

Ustawienia portu COM 

Baud Rate 9600 

Data Bits 7 lub 8 

Parity  None 

Stop  Bits 1 

 

Porty szeregowe subwoofera Digital Drive
Plus

 wykorzystują standardową komunikację, która umożliwia 

bezpośrednie połączenie do komputera PC poprzez przewód szeregowy żeoski-męski DB-9 typu RS-232. Tylko 

trzy piny komunikacyjne są wymagane, co pokazano poniżej: 

 

Pin We  Pin Wy 

2 Transmisja 2 Odbiór 
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3 Odbiór 3 Transmisja 

5 Uziemienie 5 Uziemienie 

 

Jeśli napotkacie Paostwo problemy dotyczące komunikacji z Waszym subwooferem Digital Drive
Plus

, prosimy 

najpierw sprawdzid przewód szeregowy. Może się okazad, że posiadacie przewód typu null modem lub przewód 

„zwrotnicy”, który nie będzie poprawnie komunikował się z subwooferem. 

 

Komendy portu szeregowego powinny byd formatowane jak poniżej: 

 

FORMAT KOMEND PORTU RS-232 

Numer bajtu Opis bajtu Notatki 

0 # Znak nagłówka 

1 do 3 lub 1 do 4 Komenda i 
Parametr Danych 

Znaki ASCII od 3 do 4. Należy spojrzed w tabelę komend RS-232 
poniżej. Znaki muszą byd w trybie CAPS, ponieważ komendy 
rozróżniają wielkośd znaku. 

4 lub 5 $ Znak zakooczenia. Znak ten jest wymagany albo komenda jest 
ignorowana. 

 

Komendy portu szeregowego. 

 

KOMENDY PORTU RS-232 

Aktywnośd Format 
komendy 

Akceptowalne 
wartości n 

Przykłady Komentarz 

Volume #VOnn$ 
#VO+$ 
#VO-$ 
#VO?$ 

00-99 #VO25$ 
#VO+$ 
#VO-$ 
#VO?$ 

Ustawia głośnośd na wartośd 
Zwiększa głośnośd 
Zmniejsza głośnośd 
Przywołuje aktualną wartośd 
głośności 

Preset #PSn$ 
#PS?$ 

1,2,3,4,5,6 #PS4$ 
#PS?$ 

Aktywuje wskazane ustawienie 
Przywołuje aktualne ustawienie 

Light Mode #LTn$ 
#LT?$ 

0,1 #LT0$ 
#LT1$ 
#LT?$ 

Aktywuje tryb light 
Deaktywuje tryb light 
Przywołuje stan trybu light 

Night Mode #NMn$ 
#NM?$ 

0,1 #NM1$ 
#NM0$ 
#NM?$ 

Aktywuje tryb nocny 
Deaktywuje tryb nocny 
Przywołuje stan trybu nocnego 

Mute #MUn$ 
#MU?$ 

0,1 #MU0$ 
#MU1$ 
#MU?$ 

Wyłącza wyciszenie subwoofera 
Włącza wyciszenie subwoofera 
Przywołuje stan wyciszenia 

Power #LTn$ 
#LT?$ 

0,1 #LT1$ 
#LT0$ 
#LT?$ 

Włącza zasilanie 
Wyłącza zasilanie 
Przywołuje stan zasilania $ 
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Jak wykonad połączenie korzystając z sygnału LFE? 

Połączenie RCA LFE: 

 

 
 

Połączenie XLR LFE: 
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Jak podłączyd kilka sobwooferów ze sobą, wykorzystując jeden subwoofer jako Główny (Master) w celu 

zarządzania pozostałymi subwooferami Podrzędnymi (Slave)? 

 

 
 

Jak podłączyd oddzielne kanały Lewy i Prawy do subwoofera? 

Podłączenie kanału Lewego i Prawego RCA: 
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Podłączenie kanału Lewego i Prawego za pomocą terminali głośnikowych: 

 

 
UWAGA: Należy zachowad odpowiednia polaryzację: + do + i – do -. Prosimy zwrócid uwagę aby koocówki 

przewodów nie były luźne ani nie stykały się ze sobą. 

 

Podłączenie kanału Lewego i Prawego XLR: 
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Jak podłączyd dwa wyjścia sygnału audio posiadanego systemu wykorzystując w subwooferze wejścia 

sygnału liniowego i głośnikowego? 

 

Podłączenie RCA i głośnikowe: 

 

 
 

UWAGA: Należy zachowad odpowiednia polaryzację: + do + i – do -. Prosimy zwrócid uwagę aby koocówki 

przewodów nie były luźne ani nie stykały się ze sobą. 

 

Jak wykonad połączenie w przypadku sterowania systemem audio wykorzystując sygnał sterujący 12V Trigger 

lub komendy portu szeregowego RS-232? 

 

Podłączenie 12V Trigger: 
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Podłączenie Digital Drive
Plus

 wykorzystując podwójne wejścia 

Subwoofer Digital Drive
Plus

 posiada dwa komplety wejśd: liniowe RCA i głośnikowe. Można wykorzystad 

podwójne wejścia w celu podłączenia dwóch systemów audio lub wykonania podwójnego połączenia jednego 

systemu. 

 

Zalecenia dotyczące zastosowania tej opcji: 

 Ustawid poziom wejściowy z każdego systemu w celu zapewnienia właściwej równowagi. 

 Pokrętła sterujące znajdujące się z tyłu obudowy, dotyczące wejśd liniowych i głośnikowych pełnia rolę 

tłumików, jest więc możliwe ograniczenie poziomu wejściowego z systemu o w wyższym poziomie. 

 Jeśli obydwa wejścia NIE są wykorzystywane, należy obydwa pokrętła regulacyjne ustawid w położeniu 

MAX. 

 Wejścia XLR omijają regulację poziomu wejściowego, jednakże nadal możliwe jest dostrojenie poziomu 

wejściowego terminali głośnikowych, by dopasowad poziom do wejśd XLR, jeśli sygnał na wejściach 

głośnikowych jest wyższy niż na wejściach XLR. 

 

Systemy podwójne 

Subwoofer Digital Drive
Plus

 pozwala na podłączenie dwóch systemów audio jednocześnie – jednego poprzez 

wejścia liniowe RCA i drugiego poprzez wejścia głośnikowe. Dzięki temu możliwe jest łatwe współdzielenie 

subwoofera w systemie wielokanałowym i dwukanałowym systemie muzycznym. 

 

Podłączenia podwójne 

Niektórzy użytkownicy obserwują zauważalna różnicę w brzmieniu w przypadku jednoczesnego podłączenia 

subwoofera do posiadanego systemu audio za pomocą wejśd liniowych i głośnikowych.  By dokonad takiego 

podłączenia należy: 

 

1. Podłączyd przewody biegnące z  wyjśd głośnikowych ampli tunera do wejśd głośnikowych subwoofera 

Digital Drive
Plus

. 

2. Połączyd przewód z sygnałem liniowym LFE ( lub sygnał z kanałów Prawego i Lewego) do wejścia 

liniowego subwoofera Digital Drive
Plus

. 

 

Celem podwójnego połączenia jest dodanie średniego basu w systemach cierpiących na niedostatek tego 

zakresu częstotliwości. Podłączenie pojedyncze odcina subwoofer Digital Drive
Plus

 od sygnału podawanego na 

głośniki satelitarne, lecz wpływa na ich impedancję. Podłączenie podwójne pozwala lepiej zintegrowad 

subwoofer Digital Drive
Plus

 z głośnikami satelitarnymi, w sposób bardziej płynny i niezauważalny. Jeśli 

odczuwacie Paostwo, że wedle własnych preferencji odsłuchowych wasz system audio cierpi na niedostatek 

średniego basu, podłączenie podwójne pozwala ocenid czy zakres średniego basu uległ poprawie. 

 

Podłączenie do systemu podwójnego 

By współdzielid subwoofer Digital Drive
Plus

 z dwoma systemami audio, wykorzystując podwójne wejścia należy: 

1) Podłączyd System 2-kanałowy do wejśd głośnikowych subwoofera. Prosimy postępowad zgodnie ze 

schematem podłączeo powyżej. Należy zachowad odpowiednia polaryzację: + do + i – do -. 

2) Podłączyd albo sygnał z wyjścia LFE albo sygnał liniowy z kanałów prawego i lewego systemu surround 

do wejścia liniowego RCA, w zależności od rodzaju posiadanego systemu i możliwości połączeniowych. 

3) Dokonad wyboru, który z podłączonych systemów wymaga bardziej precyzyjnego ustawienia. Który z 

systemów wymaga dokładniejszego ustawienia lub który z systemów jest używany częściej?  W 

zależności od wyboru, jeden z systemów będzie głównym a drugi podrzędnym. 

4) Należy podsłuchad obydwu systemów, przy ustawieniu obydwu pokręteł regulacji poziomu 

znajdujących się na ściance tylnej subwoofera w pozycji MAX (pokrętła skręcone skrajnie w prawo). 
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5) Zwiększyd poziom głośności subwoofera, aby obydwa systemy brzmiały w sposób jak najbardziej 

zbliżony do siebie, przynajmniej w przypadku odsłuchu z głośników głównych i aby ogólny poziom 

brzmienia był jak najbardziej wyrównany. 

6) Obniżyd poziom głośności (liniowy lub głośnikowy) w systemie, który odznacza się zbyt dużą ilością 

niskich częstotliwości w porównaniu do brzmienia głośników głównych które grają akurat w danym 

systemie. 

7) Wyłączyd podrzędny system odsłuchowy. Włączyd i dokonad optymalizacji systemu podstawowego 

przy użyciu kalibracji Umieśd i Graj (Place & Play), Kalibracji własnej (Self-EQ), Kalibracji automatycznej 

(Auto-EQ
Plus

) lub Kalibracji ręcznej (Manual-EQ). Aby zasięgnąd informacji jak przeprowadzid dana 

procedurę kalibracji, prosimy zajrzed do sekcji Optymalizacja. 

8) Wyłączyd System główny i włączyd System podrzędny. Brzmienie systemu podrzędnego powinno byd 

na właściwym poziomie głośności, można dokonad drobnej korekty o ile będzie to konieczne. Nie 

należy dokonywad zmiany poziomu głośności systemu głównego, ponieważ konieczne będzie ponowne 

wykonanie procedury począwszy od punktu 4 powyższej instrukcji. 

 

Należy pamiętad aby w danym momencie grał tylko jeden z podłączonych systemów. Prosimy upewnid się że w 

drugim systemie jest wyłączony przedwzmacniacz lub wzmacniacz mocy. Odtwarzanie dźwięku poprzez 

obydwa systemy jednocześnie może doprowadzid do uszkodzenia komponentów audio w obydwu systemach. 

 

Podłączenie podwójne do systemu pojedynczego 

Aby wykorzystad podwójne wejścia subwoofera Digital Drive
Plus

 w celu przeprowadzenie podłączenia 

podwójnego w systemie pojedynczym należy: 

1) Podłączyd wejścia głośnikowe tak jak pokazano to na schemacie w sekcji Podłączeo powyżej. Należy 

zachowad odpowiednia polaryzację: + do + i – do -. 

2) Podłączyd sygnał LFE do wejścia LFE RCA subwoofera. 

3) W amplitunerze, ustawid opcję zarządzania basem na „duży” lub „głośniki przednie lewy i prawy – 

pełno pasmowe” Jeśli ampli tuner posiada opcję dodania informacji LFE do kanałów głównych, należy z 

niej skorzystad. 

4) Skręcid pokrętło wzmocnienia sygnału wejśd głośnikowych na MIN (pokrętło w pozycji skrajnej lewej). 

5) Skręcid pokrętło wzmocnienia sygnału wejśd liniowych na MAX (pokrętło w pozycji skrajnej prawej). 

6) Uruchomid podstawowy System odsłuchowy (surround lub 2-kanałowy). 

7) Dokonad optymalizacji systemu podstawowego przy użyciu kalibracji Umieśd i Graj (Place & Play), 

Kalibracji własnej (Self-EQ), Kalibracji automatycznej (Auto-EQ
Plus

) lub Kalibracji ręcznej (Manual-EQ). 

Aby zasięgnąd informacji jak przeprowadzid dana procedurę kalibracji, prosimy zajrzed do sekcji 

Optymalizacja. 

8) Przełączyd na drugi System odsłuchowy (podrzędny). 

9) Ustawid poziom głośności na wejściach głośnikowych w celu uzyskania średniego podzakresu basu 

zgodnego z preferencjami odsłuchowymi. 
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WYBÓR METOD I OPCJI OPTYMALIZACJI 
Subwoofer  Digital Drive

Plus
 umożliwia dokonanie wyboru poziomu optymalizacji brzmienia przez użytkownika 

według jego preferencji. Poziom optymalizacji brzmienia determinuje, które opcje system automatycznej 

kalibracji Auto-EQ
Plus

 przeprowadzi, włączając w to: 

 Akustykę pomieszczenia 

 Posiadany system audio 

 Preferencje odsłuchowe 

 Rozmaite gatunki muzyki 

Prosimy skorzystad z poniższej tabeli celem wybrania poziomu optymalizacji. 

 

Pod tabela umieszczono krótkie wyjaśnienia co można optymalizowad – rodzaj materiału muzycznego, 

pomieszczenie odsłuchowe, system audio lub własne preferencje odsłuchowe. 
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METODA OPTYMALIZACJI BRZMIENIA SUBWOOFERA 

 Place & Play Self-EQ Auto-EQ
Plus

 Manual-EQ 

Podłączenie 
przewodów, 
Ustawienie 
amplitunera, Instalacja 
oprogramowania, 
Sprzątanie 

8 minut 10 minut 15 minut 25 minut 

Czas optymalizacji 0 minut 2 minuty 5 minut 30 minut 

Opcje optymalizacji Rodzaj muzyki Pomieszczenie Pomieszczenie, 
System audio, 

preferencje 
odsłuchowe 

Pomieszczenie, 
System audio, 

preferencje 
odsłuchowe 

Parametry poddawane 
optymalizacji 

Filtr częstotliwości 
kontur, poziom 

(podbicie) 

Filtr częstotliwości 
kontur, poziom 

(podbicie) 
 

Poziomy filtra 
parametrycznego 

Głośnośd subwoofera 
 
 
 

Filtr częstotliwości 
kontur, poziom 

(podbicie) 
 

Poziomy filtra 
parametrycznego 

 
 
 
 
 

Filtr częstotliwości i 
nachylenia zwrotnicy 

 
Faza 

Częstotliwośd i 
nachylenie filtra 

poddźwiękowego 
 

Polaryzacja 
 

Głośnośd subwoofera 
 

Filtr częstotliwości 
kontur, poziom 

(podbicie) 
 

Poziomy filtra 
parametrycznego 

 
Filtr częstotliwości i 

nachylenia zwrotnicy 
 

Faza 
 

Pasmo i 
częstotliwości filtra 
parametrycznego 

 
Wzmocnienie serwa 

(muzyka a kino 
domowe) 

Poziom optymalizacji  Przeciętny Średni Wysoce dostosowany 

Wymóg stosowania 
mikrofonu i 
podłączenia mikrofonu 

 
Nie 

 
Tak 

 
Tak 

 
Tak 

Wymóg stosowania 
płyty z tonami 
testowymi Auto-EQ

Plus
 

 
Nie 

 
Nie 

 
Tak 

 
Tak 

Wymóg użycia 
odbiornika TV lub 
oprogramowania 
Windows Setup 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
Tak

2
 

Wymagana znajomośd 
krzywych odpowiedzi 
częstotliwościowej i 
parametrów filtrów 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
Tak 

Czas potrzebny do 
ustawienia subwoofera 
według techniki 
„pełzającego testu” 

 
>20 minut

3
 

 
>20 minut

3
 

 
>20 minut

3
 

 
>20 minut

3
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1 Ustawienie i czas optymalizacji są podane w przybliżeniu i dotyczą jednej sztuki subwoofera. 

2 Zalecane jest wykorzystanie oprogramowania Windows Setup, ponieważ wykonanie połączenia USB 

pomiędzy frontem subwoofera a laptopem jest dużo łatwiejsze do przeprowadzenia niż dostęp do 

złącza composite video lub S-Video z tyłu odbiornika TV. Ponadto w przypadku wykorzystania 

oprogramowania Auto-EQ
Plus

 można zobaczyd zmiany pasma przenoszenia na tym samym ekranie co 

zmiany parametrów optymalizacji. Windows Setup Program wymaga komputera z zainstalowanym 

systemem operacyjnym Windows® XP, Vista lub 7. 

3 Rzeczywisty czas uzależniony jest od ilości lokalizacji w których odsłuchiwany jest subwoofer lub 

obserwowane pasmo przenoszenia suwboofera. 

 

OPCJE OPTYMALIZACJI 

 
Optymalizacja pod kątem gatunków muzyki 

Możecie Paostwo oczekiwad innego charakteru niskich częstotliwości i czud, że jest on uzależniony od gatunku 

muzyki którego słuchacie. Na przykład innego dla gier wideo a innego w przypadku oglądanego filmu. 

Posiadanie zaprogramowanych charakterystyk brzmienia na pilocie zdalnego sterowania na łatwy dobór 

ustawieo w zależności od rodzaju materiału dźwiękowego bez konieczności przeprowadzania własnych 

nastawów. Nie ma również konieczności stosowania ustawieo dostępnych na pilocie zdalnego sterowania w 

zależności od rodzaju słuchanej muzyki. Na przykład jeśli lubimy słuchad materiału jazzowego przy użyciu 

nastawów dobranych pod kątem odsłuchu muzyki pop zamiast jazz, możemy skorzystad z ustawienia Pop. Jeśli 

czujemy się na siłach, możemy dokonad modyfikacji tychże fabrycznych nastawów, przy pomocy odbiornika TV 

lub interfejsu Windows. 

 

Optymalizacja pod kątem pomieszczenia odsłuchowego 

W momencie gdy subwoofer gra w pomieszczeniu odsłuchowym, odbicia fal dźwiękowych od ścian 

pomieszczenia przyczyniają się do powstawiania fal stojących. Fale stojące powodują powstawanie miejsc w 

pomieszczeniu, w którym pewne częstotliwości są głośniejsze a niektóre cichsze od pozostałych. Zanik 

niektórych fal dźwiękowych można porównad do czarnych dziur, których żadna moc wzmacniacza nie jest w 

stanie wypełnid. Tak więc z zasady, generalnie lepiej jest „obcinad” pewne piki częstotliwości w paśmie 

przenoszenia niż „podbijad” doliny. Optymalizacja Self-EQ lub Auto-EQ
Plus

 przeprowadzi cały proces ustawieo za 

Was. 

 

Generalnie, należy starad się uzyskad jak najbardziej płaską krzywą pasma przenoszenia w obrębie niskich 

częstotliwości w zakresie +/- 3dB. Jest to zalecane z tego powodu, że większośd osób postrzega krzywą pasma 

przenoszenia o takiej dokładności jako bardzo gładką. Jednakże osoby o bardzo dobrym słuchu, lub takie które 

mają wytrenowany słuch pod kątem dźwiękowej perfekcji, mogą byd w stanie zauważyd odchyłki w paśmie z 

dokładnością do +/- 1dB lub nawet mniej. Optymalizacje Self-EQ lub Auto-EQ
Plus

 w sposób automatyczny 

wygładzą krzywą pasma przenoszenia subwoofera Digital Drive
Plus

 z dokładnością do +/- 3dB. 

 

Optymalizacja pod kątem posiadanego systemu audio 

Dobry bas w pomieszczeniu uzależniony jest również od tego w jak gładki sposób zostanie on zintegrowany z 

brzmieniem głośników satelitarnych. Jeśli gładkie przejście nie pojawia się w punkcie podziału zwrotnicy, 

słyszymy albo zbyt dużo średniego basu albo bas, który jest oddzielony od średniego i wysokiego zakresu 

częstotliwości. By idealnie zszyd subwoofer z zestawami głównymi, po pierwsze trzeba znad basową 

częstotliwośd rezonansową zestawów głównych. Optymalizacja Auto-EQ
Plus 

określa dolną częstotliwośd 

rezonansową głośników głównych i automatycznie się z nią łączy. 

 

Krzywa pasma przenoszenia zawsze opada na skrajnie niskim koocu, lecz zarówno podbicie jak i osłabienie 

krzywej nie powinno występowad przy częstotliwości połączenia subwoofera z głośnikami satelitarnymi. O ile 
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nadrzędnym celem jest uzyskanie możliwie jak najbardziej płaskiej krzywej pasma przenoszenia, cel ten może 

byd trudny do zrealizowania w wyższym zakresie pasma przenoszenia subwoofera z powodu 

nierównomierności krzywej pasma przenoszenia wnoszonej przez głośniki satelitarne. 

 

Optymalizacja pod kątem preferencji odsłuchowych 

Każdy z nas posiada własne preferencje co do tego jak powinien brzmied system audio. Dzięki optymalizacjom 

Self-EQ lub Auto-EQ
Plus

 odpowiedź basowa posiadanych subwooferów w pomieszczeniu odsłuchowym powinna  

zawierad się w przedziale +/- 3dB. Powyższe metody optymalizacji nie są tak restrykcyjne jak optymalizacja 

ustawieo filtrów, która dodatkowo zabiera więcej czasu poprzez wprowadzenie niepożądanych szumów do 

procesu optymalizacji. Ponadto, większa korekcja EQ może czasem mied negatywny wpływ na opóźnienia 

czasowe, tak więc płytsza korekcja EQ jest bardziej pożądana. 

 

Jednakże, oczywiście istnieje możliwośd ustawienia filtrów w sposób bardziej agresywny, tak aby uzyskad 

brzmienie dopasowane do własnych preferencji odsłuchowych. Optymalizacja Auto-EQ
Plus

 stanowi doskonały 

punkt startowy dla wszystkich, którzy chcą później ręcznie modyfikowad parametry pasma częstotliwości, 

częstotliwości filtrów parametrycznych, szerokości pasma i poziomów. Macie więc Paostwo zupełną dowolnośd 

w kształtowaniu brzmienia zgodnie z Waszymi upodobaniami. 

 

Optymalizacja pod kątem ustawienia subwoofera w pomieszczeniu 

Po wypakowaniu subwoofera, należy umiejscowid go w pomieszczeniu zgodnie z informacjami znajdującymi się 

w sekcji ogólnej i ewentualnie według zaleceo znajdujących się w sekcji „Test pełzający” w przewodniku 

poświeconym zaleceniom ustawienia subwoofera (Subwoofer Placement Recomendations Guide). „test 

pełzający” jest w stanie poprawid jakośd reprodukcji basu w pomieszczeniu, symulując przesuwanie subwoofera 

w obrębie całego pomieszczenia wykorzystując wzajemnośd akustyczną, pozwalająca znaleźd miejsce w którym 

subwoofer brzmi najlepiej. W „teście pełzającym” to my przemieszczamy się po pomieszczeniu. 

Przemieszczanie się po pokoju odsłuchowym jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze niż dźwiganie ciężkiego 

subwoofera. 

 

Jeśli chcecie Paostwo skorzystad z „testu pełzającego”, prosimy uczynid to zanim skorzystacie z jakiejkolwiek 

metody optymalizacji. 

 

Ustawienie subwoofera w pomieszczeniu to pierwszy krok w kierunku uzyskania poprawnego brzmienia 

subwoofera w pomieszczeniu. Subwoofery działają w zakresie ekstremalnie niskich częstotliwości akustycznych, 

które są w głównej mierze wszechkierunkowe. Z tego powodu, ciężko zwykle określid z którego miejsca bas się 

wydobywa. Znalezienie optymalnego miejsca usytuowania subwoofera w pomieszczeniu do kwesta 

poszukiwania metodą prób i błędów. 

 

Wykorzystując technikę „testu pełzającego”: 

 Można znaleźd najlepszy kompromis pomiędzy estetycznym umiejscowieniem subwoofera w 

pomieszczeniu a jago walorami brzmieniowymi 

 Można dobrad optymalne umiejscowieniem subwoofera w przypadku gdy pokój odsłuchowy znajduje 

się w typowej konfiguracji w której zwyczajowo dokonujemy odsłuchów, np.: w chwili gdy drzwi do 

pomieszczenia są otwarte bądź zamknięte, zasłony zasłonięte lub odsłonięte, itp.  Ponadto można 

zaobserwowad jaki element konfiguracji pomieszczenia ma wpływ na przetwarzanie basu i jego jakośd, 

zmieniając jego położenie lub właściwości i dokonując ponownego odsłuchu lub pomiarów. 

 Można polegad na wrażeniach odsłuchowych w wyborze właściwej lokalizacji subwoofera lub można 

skorzystad z mikrofonu pomiarowego i autokalibracji Auto-EQ
Plus

 oraz tonów testowych emitowanych 

przez subwoofer, w celu ręcznej optymalizacji subwoofera i na podstawie wykresów krzywej 

charakterystyki przenoszenia wyświetlanej na ekranie TV, można wybrad docelową lokalizację. 
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Posiadane w systemie audio satelitarne zestawy głośnikowe również mają wpływ na to jak system audio brzmi. 

Jełki przesunięcie głośników satelitarnych jest pożądane, można dokonad ich poprawnego ustawienia na 

podstawie eksperymentów i pomiarów. 

 

 

WYBÓR INTERFEJSU DO KORZYSTANIA Z RĘCZNEJ METODY OPTYMALIZACJI 
Sekcja ta przedstawia opcje interfejsu optymalizacji subwoofera w przypadku wyboru Ręcznej metody 

optymalizacji EQ. Optymalizację Ręczną można przeprowadzid korzystając z odbiornika TV lub ekranu 

komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Windows Setup Program. Oprogramowanie to znajduje się na 

wyposażeniu z subwooferem i musi byd zainstalowane na komputerze wyposażonym w system operacyjny 

Windows XP, Vista lub 7. 

 

Jeśli będzie Paostwo chcieli skorzystad z metody optymalizacji Auto-EQ, Self-EQ lub Place & Play (Umieśd i Graj), 

można pominąd niniejszy rozdział. Nie mniej jednak, jeśli jesteście ciekawi jak wygląda przebieg krzywej 

częstotliwości waszego systemu audio przy wykorzystaniu metody optymalizacji Auto-EQ, można go zobaczyd 

korzystając z obydwu opisywanych interfejsów. 

 

WYBÓR INTERFEJSU W CELU WYKORZYSTANIA METODY RĘCZNEJ OPTYMALIZACJI EQ 

 Komputer Windows Ekran TV 

Rekomendacja Velodyne Preferowany Zalecany, gdy nie ma możliwości 
skorzystania z komputera 
wyposażonego w system operacyjny 
Windows XP, Vista lub 7 

Czas potrzebny do wykonania 
ustawieo 

Szybki. Nie wymaga korzystania z 
wejścia wideo w odbiorniku TV 

Zależy od dostępności wejścia wideo w 
posiadanym odbiorniku TV. W wielu 
systemach rozrywki domowej, wejście 
composite lub S-Video jest trudno 
dostępne, ponieważ znajduje się z tyłu 
odbiornika, blisko ściany. Ponadto 
często zdarza się, że tego typu wejścia 
są już wykorzystywane w połączeniu z 
innymi urządzeniami wideo. 

Wymagany sprzęt Komputer stacjonarny lub laptop 
wyposażony w System operacyjny 
Windows 

Odbiornik TV wyposażony w wejście 
composite lub S-Video 

Wymagania systemu operacyjnego Windows XP, Vista lub 7 (systemy MAC 
OS lub Linux OS nie są wspierane) 

Nie dotyczy 

Wymagane oprogramowanie Załączone oprogramowanie Windows 
Setup Program zainstalowane na 
komputerze 

Nie dotyczy 
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PARAMETRY OPTYMALIZACJI EQ 
 

Poniższa tabela opisuje parametry kalibracji EQ subwoofera, które są konfigurowane automatycznie za pomocą 

optymalizacji Auto-EQ
Plus

 i/lub optymalizacji Self-EQ. Wszystkie te parametry mogą byd później ręcznie 

modyfikowane przy użyciu metody ręcznej optymalizacji Manual-EQ. 

 

Parametr EQ Ustawiany za pomocą 
Auto-EQ

Plus
 

Ustawiany za pomocą 
Self-EQ 

Opis 

Częstotliwośd i 
nachylenie Zwrotnicy 
Dolnoprzepustowej 

Tak Nie Górny limit pasma przenoszenia 
subwoofera. Częstotliwośd zwrotnicy może 
byd ustawiana ze skokiem 1 Hz, w zakresie 
od 40 Hz do 199 Hz, lub może byd 
wyłączona (OFF). Nachylenie zwrotnicy 
może wynosid: 6, 12, 18, 24, 30 lub 36 
dB/oktawę. 
 
Zwyczajowo, parametry te są zawsze takie 
same dla wszystkich ustawieo 
zaprogramowanych (presets), nie mniej 
jednak można zmieniad poszczególne 
wartości w danych ustawieniach. 
 
Dla optymalizacji Self-EQ częstotliwośd 
ustawiana jest na 160 Hz a nachylenie 
wynosi 24 dB. 
 
Częstotliwośd zwrotnicy subwoofera może 
byd również zmieniana za pomocą pokrętła 
znajdującego się na panelu czołowym 
subwoofera. Prosimy pamiętad, że miana 
tego parametru jest chwilowa do 
momentu, gdy zostanie zapamiętana w 
DD+ przy wykorzystaniu interfejsu TV lub 
Windows 

Częstotliwośd i 
nachylenie Filtra 
Poddźwiękowego 

Nie Nie Ustawia limit najniższej częstotliwości 
subwoofera ze skokiem 1 Hz, w zakresie od 
15 Hz do 35 Hz. Nachylenie filtra 
poddźwiękowego może wynosid: 6, 12, 18 
lub 24 dB/oktawę. 
 
Zwyczajowo, nie ma potrzeby zmieniania 
ustawieo filtra poddźwiękowego, z 
domyślnych wartości 15 Hz i odcięcia 24 
dB/oktawę. Te domyślne wartości 
zapewniają maksymalna ochronę przy 
najszerszym paśmie. Zwiększanie 
częstotliwości zwrotnicy zwiększa ochronę 
subwoofera; obniżanie nachylenia 
powoduje zmniejszenie ochrony 
subwoofera. 
 
Jeśli subwoofer nie jest odpowiednio 
chroniony w zakresie najniższych 
częstotliwości, może dośd do spalenia 
wzmacniacza lub wystąpienia innych 
uszkodzeo, które mogą wymagad wymiany 
subwoofera, co pociąga za sobą bardzo 
wysokie koszty napraw. 
 
Bardzo łatwo doprowadzid do 
przesterowania subwoofera przy niskich 
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częstotliwościach, ponieważ częstotliwości 
te nie są słyszalne. Wypaczone płyty 
winylowe mogą zawierad nieoczekiwany 
sygnał wyjściowy o bardzo niskiej 
częstotliwości i uszkodzid subwoofer. 
Niektóre płyty CD produkowane są bez 
odfiltrowania tej części składowej sygnału. 
 
Filtr poddźwiękowy należy dostroid w 
przypadku gdy posiadane nośniki lub 
urządzenia tego wymagają lub gdy przy 
najniższych częstotliwościach pojawiają się 
„góry” lub „doliny” w paśmie i nie można 
ich skorygowad ustawieniem subwoofera w 
pomieszczeniu i/lub przy pomocy korekcji 
parametrycznej filtrów. Użycie niższej 
wartości nachylenia filtra przy najniższych 
częstotliwościach powinno byd stosowane 
tylko sporadycznie w celu przedłużenia 
żywotności subwoofera DD+. Właściwe 
ustawienie tego parametru zależne jest 
głośności odtwarzanego dźwigu i wielkości 
pomieszczenia. Prosimy ostrożnie 
eksperymentowad przy wyborze właściwej 
wartości tego parametru. 
 
Zwyczajowo przy optymalizacji ręcznej 
Maual-EQ, parametry te są zawsze takie 
same dla wszystkich ustawieo 
zaprogramowanych (presets), nie mniej 
jednak jeśli Wasze nośniki lub urządzenia są 
tak wymagające, można zmieniad 
poszczególne wartości filtrów 
indywidualnie dla każdego z ustawieo 
(preset). 

Faza Tak Nie Ustawia opóźnienie sygnału wyjściowego 
subwoofera w zakresie od 0

o
 do 180

o
 ze 

skokiem 15
o
 w celu lepszego zszycia z 

głośnikami satelitarnymi w punkcie 
podziału zwrotnicy i zniwelowad różnice 
spowodowane odległościami w ustawieniu 
lub opóźnieniach. Podczas wykonywania 
optymalizacji ręcznej Manual-EQ , zalecamy 
najpierw ustawid polaryzacje a dopiero 
później fazę. 

Polaryzacja (+/-) Nie Nie Polaryzacja sygnału subwoofera może byd 
albo dodatnia (+) albo ujemna (-). 
Przełączanie pomiędzy tymi ustawieniami 
odwraca fazę sygnału audio o 180 stopni. 
Ustawienie to może byd pomocne w 
przypadku nietypowych ustawieo 
subwoofera w pomieszczeniu, niektórych 
nachyleo zwrotnicy lub zszycia z głośnikami 
głównymi napędzanymi przez wzmacniacze 
z odwróconą polaryzacją. 

Głośnośd (1-99) Tak Tak Podczas wykonywania optymalizacji ręcznej 
Manual-EQ, można ustawid poziom 
głośności w zakresie od 1 do 99 dla każdego 
z ustawieo zaprogramowanych (preset) 1-5 
niezależnie z ekranu regulacji głośności 
Setup preset. Ustawienia głośności Setup 
preset może byd wykonywane sporadycznie 
lub często przy pomocy interfejsu TV lub 
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Windows lub sporadycznie za pomocą 
pokrętła głośności na frontowym panelu 
sterowania subwoofera lub za pomocą 
pilota zdalnego sterowania. Jeśli zmiana 
dokonana za pomocą pokrętła głośności lub 
pilota zdalnego sterowania ma byd 
zapamiętana na trwałe, należy wejśd w 
ekran ustawieo interfejsu TV lub programu 
Windows Setup Program i wybrad opcję 
zapamiętaj (save) i wyjśd. W przeciwnym 
wypadku, ustawienie głośności będzie 
pamiętane tylko do chwili wyłączenia 
zasilania subwoofera. 
 
Fabryczne nastawy preset odznaczają się 
różnicą w poziomie głośności w stosunku 
do ustawienia Setup preset w zależności od 
charakteru ustawienia preset. Różnica ta 
ułatwia identyfikację odsłuchową danego 
nastawu preset, jednakże może byd 
poddana modyfikacji. Każda nastawa preset 
zwiększa swój poziom głośności wraz z 
jakimi kol wiek zmianami głośności 
subwoofera, utrzymując wspominaną 
różnicę niezmienioną. Przykładowo, jeśli 
subwoofer ma wybraną nastawę Jazz 
(preset 3) i wyświetla poziom głośności 
równy 30 ponieważ poziom głośności 
subwoofera w ustawieniu Setup jest 
wybrany na 30 a poziom głośności nastawy 
Theater (preset 1) wynosi 40, to naciśnięcie 
klawisza preset 1 powoduje wzrost 
głośności do 40. Jeśli naciśniemy klawisz 
VOL+ na pilocie zdalnego sterowania i 
zwiększymy poziom głośności do wartości 
45 i następnie wybierzemy nastawę Jazz 
(preset 3 – taki sam poziom jak preset 
Setup), wówczas subwoofer wyświetli 
poziom głośności równy 35. Różnice w 
poziomach głośności można zobaczyd w linii 
ustawieo głośności nastaw preset na 
ekranie TV lub monitorze komputera. 

Częstotliwośd kontur Nie Nie Częstotliwośd może byd regulowana ze 
skokiem 1 Hz w zakresie od 15 Hz do 200 Hz 
by wzmocnid lub odciąd sygnał (kontur) 
pasma przenoszenia subwoofera przy tej 
częstotliwości. Filtr kontur działa jak 
dodatkowa korekcja EQ regulowana przez 
użytkownika, która może byd wykorzystana 
do manipulowaniem pasmem przenoszenia 
częstotliwości suwboofera, w chwili gdy 
zostało wywołane konkretne ustawienie 
preset. Ustawienia Setup parametrów 
preset subwoofera nie zawierają w sobie 
ustawieo filtra kontur, ponieważ każdy filtr 
kontur jest składową ustawieo każdego z 
nastawów preset. 

Poziom kontur Nie Nie Ustawienie siły działania filtra kontur dla 
danego ustawienia preset powoduje 
dodanie lub osłabienie częstotliwości 
kontur. +6 dB to maksymalna wartośd 
podbicia zaś -13dB to maksymalne 
osłabienie. Wartośd poziomu filtra kontur 
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to tak jakby regulacja głośności sygnału, ale 
tylko przy jednej konkretnej częstotliwości 
basu. 

Wskaźnik kino 
domowe / muzyka 

Nie Nie Ustawia poziom wzmocnienia serwa 
akcelerometru, cyfrowego serwa systemu 
w zakresie od 1 do 8. Wartośd 1 odpowiada 
najniższej wartości wzmocnienia układu 
serwa, zezwalającej na pewien poziom 
zniekształceo; ustawienie to może byd 
korzystne dla mediów w przypadku których 
nie jest wymagana dużą precyzja dźwięku, 
takich jak filmy czy gry wideo. Ustawienie 8 
oznacza najsilniejszą wartośd wzmocnienia 
serwa i zarazem najniższy poziom 
dopuszczalnych zniekształceo dźwięku; 
ustawienie to może byd przydatne w 
przypadku odsłuchu najbardziej 
wymagających gatunków muzyki. My 
zalecamy ustawienie wartości 8 w 
przypadku nastawy theater, ale oczywiście 
można dokonad zmian wedle własnych 
preferencji. 
 
Ustawienie 1 odznaczające się stosunkowo 
najwyższym poziomem zniekształceo 
podczas odtwarzania eksplozji lub innych 
treści filmowych lub gier sprawia, że bas 
odznacza się ogólnie większym poziomem 
głośności i jest bardziej efektowny. 
Ustawienie 8 odznaczające się najniższym 
poziomem zniekształceo obniża 
postrzegany poziom brzmienia z uwagi na 
eliminacje zniekształceo, generując 
niezwykle krótki i zwarty bas – doskonały w 
przypadku odsłuchu muzyki. Cyfry 
pomiędzy wartościami 1 i 8 oznaczają 
ustawienia pośrednie. Wybór najlepszego 
ustawienia można dokonad na słuch. 
Ustawienia nastaw głównych (setup) 
subwoofera nie zawierają tego parametru i 
tak jak w przypadku filtra kontur: każda 
nastawa preset posiada inną wartośd. 
 
Fabryczne ustawienia nastaw preset są 
następujące: 

 Nieaktywne dla nastaw setup 

 8 (najniższe zniekształcenia) dla 
Theater (Preset 1) 

 6 (niskie zniekształcenia) dla Rock 
(Preset 2) 

 8 (najniższe zniekształcenia) dla 
Jazz (Preset 3) 

 8 (najniższe zniekształcenia) dla 
Custom (Preset 4) 

 3 (umiarkowane zniekształcenia) 
dla Games (Preset 5) 

 8 (najniższe zniekształcenia) dla 
Defeat (Preset 6) 

Ustawienia domyślne Nie Nie Jest to ustawienie domyślne aktywne 
wówczas gdy subwoofer jest włączany ze 
stanu całkowitego wyłączenia z zasilania. 
Fabryczną nastawą jest nastawa 3 (preset 
3). Ustawienie to może byd przypisane do 



[35] 
 

jakiejkolwiek innej nastawy za przy użyciu 
interfejsu TV lub Windows. W przypadku 
gdy subwoofer jest aktywowany ze stanu 
bezczynności (standy) za pomocą pilota 
(naciśnięcie czerwonego przycisku), 
subwoofer przywołuje ostatnio używane 
ustawienia i nie jest przywracany do 
ustawieo początkowych fabrycznych. 

 

PARAMETRY OPTYMALIZACJI 
 

Parametryczne 

Poniższa tabela opisuje trzy parametry ośmiu filtrów parametrycznych EQ, które mogą byd regulowane podczas 

procesu optymalizacji subwoofera Digital Drive
Plus

. Filtry parametryczne pozwalają osiągnąd lepszą korekcję 

pomieszczenia. Jakkolwiek optymalizacje Auto-EQ
Plus

 oraz Self-EQ dokonują automatycznego ustawienia 

wartości filtrów parametrycznych, tylko optymalizacja Maual-EQ pozwala ustawid częstotliwości i szerokośd 

pasma a także wartości poszczególnych filtrów. 

 

Filtry parametryczne powinny byd ustawiane w następnej kolejności po ustawieniu parametrów systemu. 

 

Podczas trwania procesu optymalizacji Manual-EQ, należy pamiętad, że wszystkie parametry filtrów mogą byd 

zmieniane. W tym momencie każda nastawa może byd dobrana wedle własnego uznania tak, aby uzyskad taki 

charakter brzmienia który najlepiej współgra z rodzajem głośników satelitarnych, gatunkiem filmu czy muzyki 

lub w zależności od złożoności systemu odsłuchowego. 

 

Ustawienie EQ Ustawiane 
podczas Self-EQ 

Ustawiane podczas 
Auto-EQ

Plus
 

Ustawiane podczas 
Manual-EQ 

Opis 

Częstotliwośd (F) Nie Nie Tak Środkowa częstotliwośd dla filtra 
parametrycznego. Filtry 
parametryczne powinny byd 
ustawiane w szczytach i dolinach 
w paśmie przenoszenia podczas 
przeprowadzania optymalizacji 
Manual-EQ. W pierwszej 
kolejności należy umieścid filtr w 
miejscu największego szczytu w 
paśmie, ustawid poziom filtra a 
następnie ustawid filtr dla 
następnej częstotliwości, w 
następnym szczycie. Należy 
pamiętad, że w momencie 
podbijania doliny w paśmie 
wykorzystujemy wydajnośd i moc 
wzmacniacza subwoofera, lepiej 
jest więc minimalizowad szczyty 
pasma. 
 
W trakcie ręcznego ustawiania 
filtrów częstotliwości, należy 
unikad sytuacji w której w danej 
częstotliwości znajduje się więcej 
niż jeden filtr. Filtry mogą byd 
położono blisko siebie, lecz jeśli 
okaże się że trzeba nałożyd na 
siebie dwa lub więcej filtrów przy 
danej częstotliwości, istnieje duże 
prawdopodobieostwo, że albo 
subwoofer albo mikrofon 
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pomiarowy znajdują się w złym 
miejscu. By to poprawid, należy 
zresetowad subwoofer przy użyciu 
pilota zdalnego sterowania, 
przenieśd subwoofer lub mikrofon 
w inne miejsce i rozpocząd całą 
procedurę od nowa, począwszy 
od uruchomienia optymalizacji 
Auto-EQ

Plus
 a następnie przejśd do 

optymalizacji Manual-EQ. 
 
Domyślne parametry filtrów 
ustawione są przy 1/3 oktawy 
częstotliwości ISO: 20 Hz, 25 Hz, 
32 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz i 
100 Hz. 

Poziom (L) Tak Tak Tak Poziom filtra może byd 
regulowany w zakresie od +6 dB 
do – 13 dB. Domyślnym 
ustawieniem poziomu jest 
wartośd 0 dla wszystkich filtrów. 

Szerokośd pasma 
(Q) 

Nie Nie Tak Szerokośd pasma określa jak 
stromy filtr jest parametryczny. 
Im bardziej stromy jest filtr tym 
wyższa jest wartośd Q i tym 
szybsze jest odcięcie na obydwu 
zboczach częstotliwości 
środkowej filtra. Domyślną 
wartością Q jest 4.3. Parametr Q 
może byd regulowany w zakresie 
od 0.1 do 20.Q lub szerokośd 
pasma jest ustawiana zwykle na 
samym koocu, po poprawnym 
ustawieniu częstotliwości i 
poziomu. Powinna byd ustawiona 
w taki sposób, aby jak najmniejszy 
zakres pasma wokół samego 
szczytu czy doliny w paśmie byd 
objęty tą korekcją. 
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REKOMENDOWANY PORZĄDEK USTAWIEO PARAMETRYCZNYCH DLA OPTYMALIZACJI 

MANUALNEJ 
 

Rekomendowany porządek modyfikacji parametrów podczas przeprowadzania optymalizacji ręcznej Manual-

EQ opisany jest poniżej. Podczas wykonywania zmian należy obserwowad krzywą pasma częstotliwości na 

monitorze oraz to jak brzmi system, aby ocenid wpływ każdej zmiany ustawieo. 

 

Aby przeprowadzid optymalizację ręczną Manual-EQ należy: 

1. Przeprowadzid optymalizację automatyczną Auto-EQ
Plus

 by uzyskad dobry punkt startowy do 

przeprowadzenia optymalizacji Manual-EQ. Podczas przeprowadzania optymalizacji Auto-EQ
Plus

 należy 

zanotowad częstotliwośd odcięcia i nachylenie krzywej głośników satelitarnych w chwili gdy subwoofer 

się wycisza. Jeśli przeoczycie Paostwo moment wyciszenia subwoofera podczas wykonywania 

optymalizacji Auto-EQ
Plus

, możecie wciąż zaobserwowad go, wciskając jednokrotnie przycisk Mute 

podczas przeprowadzania ręcznej optymalizacji Manual-EQ. 

2. Rozpocząd optymalizacją ręczną Manual-EQ. Prosimy pamiętad aby płyta z tonami testowymi Sweep 

Tone CD była uruchomiona. 

3. Umożliwid synchronizacje subwoofera  z sygnałem z odtwarzacza CD. 

4. Po wykonaniu synchronizacji należy przejśd do ustawienia Setup. Jeśli zajdzie koniecznośd zmienny 

konkretnego ustawienia, należy upewnid się że znajdujemy się w tym ustawieniu, pamiętając 

jednocześnie, że jakiekolwiek zmiany parametrów w tej komórce ustawieo nie będą obowiązywały 

globalnie, tak jakby były przeprowadzone w zakładce Setup. Z tego powodu zalecane jest 

przeprowadzanie optymalizacji ręcznej Manual-EQ w zakładce Setup. 

5. Jeśli nie zdołacie Paostwo zanotowad częstotliwośd odcięcia i nachylenie krzywej waszych głośników 

satelitarnych, podczas przeprowadzania optymalizacji Auto-EQ
Plus

, należy nacisnąd klawisz Mute na 

ekranie oprogramowania Windows Setup Program lub na pilocie zdalnego sterowania. Należy 

zanotowad brakujące dane. 

6. Sprawdzid rezultaty działania optymalizacji Auto-EQ
Plus

 w zakresie częstotliwości zwrotnicy 

dolnoprzepustowej, nachylenia zwrotnicy dolnoprzepustowej oraz fazy. 

7. Należy zaakceptowad te ustawienia, albo dostroid je do wartości które uzyskaliśmy w chwili wykonania 

procesu wyciszenia (Mute). Należy mied na uwadze, że ustawienia te mogą nie zgadzad się z 

pomiarami głośników satelitarnych, ponieważ optymalizacja Auto-EQ
Plus

 mierzy i porównuje średnią ze 

zsumowanego pasma przenoszenia częstotliwości subwoofera i głośników satelitarnych. Warto je 

zapisad lub zapamiętad na wypadek konieczności ich zmiany w przypadku konieczności dopasowania 

do głośników satelitarnych lub niemożności uzyskania gładkiego i stosunkowo płaskiego pasma 

przenoszenia. 

8. Ustawid polaryzację. Niektóre kombinacje zwrotnic i niektóre rodzaje sprzętu wymagają odwrócenia 

polaryzacji sygnału w subwooferze Digital Drive
Plus

 i nie jest możliwe uzyskanie płaskiego przebiegu 

pasma przenoszenia, do momentu gdy faza nie zostanie odwrócona. 

9. Jeśli uważacie Paostwo, że poziom głośności subwoofera powinien byd zmieniony, prosimy to uczynid. 

10. Należy rozpocząd modyfikację punktu częstotliwości zwrotnicy, porównując jak niewielkie są spadki 

oraz jak bardzo liniowy jest przebieg pasma przenoszenia. Częstokrod najłatwiej jest porównywad 

charakter do którejś ze stron bieżących ustawieo. Należy pozostawid najlepsze możliwe ustawienia. 

11. Następnie należy dokonad regulacji nachylenia punktu zwrotnicy biorąc pod uwagę te same zalecenia 

co poprzednio i pozostawid najlepsze ustawienia. 

12. W podobny sposób należy ustawid fazę. Jeśli udało się uzyskad płaski przebieg pasma częstotliwości 

lecz w punkcie podziału zwrotnicy występuje duży uskok, należy rozpocząd ustawienia od wartości 90
o
, 

jako że punkt zszycia zwrotnicy może byd przesunięty w fazie. 

13. Ponieważ częstotliwośd podziału zwrotnicy, nachylenie oraz faza są ze sobą wzajemnie powiązane, 

najlepiej jest ustawid wszystkie wspomniane parametry jeszcze raz. 
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14. Teraz jest czas na ustawienie filtrów parametrycznych w celu wygładzenia pasma. Należy przejśd do 

ekranu początkowego lub ekranu System Response na odbiorniku TV lub ekranu Frequency Response 

and Parameters na monitorze komputera z uruchomionym programem Windows Setup Program. Są to 

ekrany wyświetlające wykres pasma przenoszenia. Poniższe podpunkty opisują sposób ustawienia 

filtrów przy pomocy oprogramowania Windows Setup Program. Jeśli korzystacie Paostwo z odbiornika 

TV prosimy skorzystad z odpowiednich klawiszy na pilocie zdalnego sterowania zamiast myszki. 

a. Należy zlokalizowad szczyty w paśmie i uporządkowad je od największego do najmniejszego. 

b. Przy pomocy myszy należy kliknąd na kursor w kształcie diamentu by wybrad filtr EQ najbliższy 

częstotliwości dla której przypada największy szczyt w paśmie. Przeciągnąd poziomo znacznik 

częstotliwości w kierunku wartości częstotliwości z największym szczytem i obniżyd jego 

poziom. Linia pozioma ze znacznikiem oznaczonym diamentem znajdującym się na każdym z 

kooców linii pojawia się w miejscu minimum EQ. Niniejsza pozioma linia odpowiada za 

kontrolę szerokości pasma filtra. 

c. Używając myszy należy kliknąd i przytrzymując przycisk myszy przeciągnąd każdy ze 

znaczników poziomo do środka lub na zewnątrz by ustalid szerokośd korekcji EQ. Należy 

starad się ustalid takie parametry, które dokonują jak najmniejszej modyfikacji pasma poza 

samym szczytem. Należy mied na uwadze, że szersze „grudki” w paśmie to również szczyty; 

maja one po prostu szersze pasmo (mniejszą wartośd Q). 

d. Następnie należy przejśd do następnego szczytu, kontynuując procedurę opisana w 

podpunktach od 14a do 14c. 

e. Jeśli w paśmie są również jakieś doliny o większym ciężarze gatunkowym niż pozostałe 

szczyty, należy postąpid zgodnie z procedurą opisana w punktach od 14a do 14c, podnosząc 

poziom znaczników korekcji EQ. 

f. Z dolinami w paśmie należy postępowad ostrożnie, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że 

uda się znaleźd jedną lub więcej z nich, gdzie będziemy chcieli użyd kilku filtrów położonych 

bardzo blisko siebie, aby otrzymad odpowiednie „podbicie”. W ten sposób otrzymamy 

zrównanie się w paśmie, które będzie się charakteryzowad bardzo mała zmianą brzmieniową, 

po spożytkowaniu dużej ilości energii akustycznej w tej konkretnej częstotliwości pasma. 

Najlepszym rozwiązaniem jest nie dokonywanie zbyt dużej korekcji EQ w takich przypadkach. 

15. Teraz można przejśd do modyfikacji poszczególnych ustawieo fabrycznych preset, o ile to konieczne. 

Najbardziej powszechnymi ustawieniami nad którymi można się skoncentrowad podczas modyfikacji 

nastaw preset są częstotliwośd kontur nastawy preset, poziom kontur oraz ustawienie Theater/Music. 

Jednakże jeśli chcemy również dokonad modyfikacji częstotliwości zwrotnicy, nachylenia zwrotnicy, 

fazy i polaryzacji dla każdej nastawy preset, powinniśmy skorzystad z procedury opisanej w punktach 8 

i od 10 do 13. 

16. Jeśli korzystamy z oprogramowania Windows Setup Program należy wyjśd z trybu ręcznej optymalizacji 

Manual-EQ klikając na przysiąc Save and Exit. Jeśli korzystamy z interfejsu na ekranie odbiornika TV 

należy nacisnąd przycisk Exit/Save umieszczony w górnym prawym narożniku ekranu i zatwierdzid 

wybór naciskając Save. 

17. Następnie zatrzymad płytę z tonami testowymi Sweep Test Tone CD. 

18. Jeśli korzystamy z oprogramowania Windows Setup Program na komputerze należy pozostawid go 

uruchomionym. Jeśli używamy interfejsu na ekranie TV, należy nacisnąd klawisze 1-2-3-4-5 na pilocie 

zdalnego sterowania i zaraz po tym potwierdzid przyciskiem Select. 

19. Jeśli korzystamy z oprogramowania Windows Setup Program, należy zaczekad aż subwoofer ponownie 

się uruchomi. Jeśli korzystamy z interfejsu na ekranie TV subwoofer jest już podłączony. 

20. Należy odtworzyd  pożądany rodzaj muzyki lub ścieżkę dźwiękowa poprzez subwoofer Digital Drive
Plus 

na nastawie preset, którą chcemy poddad modyfikacji. Następnie można przejśd do zmiany 

częstotliwości kontur, poziomu kontur i ustawienia Theater/Music. 

a. Dla każdej nastawy preset, wybrad częstotliwośd kontur. Ustawid poziom kontur na wartośd 

pomiędzy 2.0 a 4.0 tak aby było wyraźnie słychad różnicę. Słuchając wcześniej wybranej 
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muzyki tak ustawid częstotliwośd filtra kontur aż będzie on podbijał ta konkretną 

częstotliwośd wedle naszych preferencji. 

b. Następnie wedle upodobao należy ustawid poziom filtra kontur. Wartości są proporcjonalne, 

chod nie do kooca równe tym wyrażonym w dB. 

c. Cały czas słuchając wybranego utworu muzycznego, zmienid wartośd wzmocnienia Serwa lub 

ustawienia Theater/Music. Ustawienie 8 odznacza się największym wzmocnieniem i 

najniższymi zniekształceniami, co już było odnotowane, podczas gdy wartośd 1 oznacza 

najniższy współczynnik wzmocnienia. Nawet przy ustawieniu 1, subwoofery Digital Drive
Plus

 

charakteryzują się niższymi zniekształceniami niż konwencjonalne subwoofery. Należy wybrad 

ustawienie, które oferuje najlepszą wiernośd przekazu w odniesieniu do danego materiału 

muzycznego. 

21. W tym momencie, można ustawid filtr poddźwiękowy i nachylenie filtra poddźwiękowego. Należy 

ustawid je mając na uwadze zachowanie odpowiedniego zapasu energii mocy pod kątem 

dynamicznych ścieżek dźwiękowych z niewielką zawartością składowych tonów położonych poniżej 20 

Hz i maksymalnym rozciągnięciem dla ścieżek o maksymalnym rozciągnięciu pasma, ale o niewielkich 

wymogach co do dynamiki sygnału. Ustawienie fabrycznie sprawdza się najlepiej w zdecydowanej 

większości przypadków. Jeśli odtwarzamy ścieżkę która charakteryzuje się szczególnie duża dynamiką 

sygnału ale o niskiej zawartości dźwięków poniżej 20 Hz, mądrym posunięciem jest podniesienie 

częstotliwości. Ścieżki o ekstremalnie rozciągniętym basie ale niewielkiej dynamice mogą byd lepiej 

reprodukowane przy niskim nachyleniu filtra. 

22. Wreszcie można ustawid poziom głośności dla nowych nastaw preset, który będzie lepiej 

korespondował z poziomem głośności głośników satelitarnych lub nada odpowiedniego charakteru 

posiadanym nagraniom. 

23. Należy zapamiętad wszystkie dokonane ustawienia przed opuszczeniem interfejsu ustawieo na ekranie 

odbiornika TV lub Windows bądź całkowitego wyłączenia suboofera, używając komend Save to DD+, 

Save, Save As…, lub Save To File w przypadku interfejsu Windows, lub poleceo Save/Exit i Yes w 

przypadku interfejsu ekranowego wyświetlanego na odbiorniku TV. Jeśli nie zapiszemy zmian, zostaną 

one utracone w chwili opuszczenia trybu optymalizacji Manual-EQ lub wyłączenia subwoofera. 
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ZASOBY 
 

Co zrobid jeśli Wasz System Surround również wykonuje optymalizację EQ 

Większośd współczesnych systemów surround jest również w stanie przeprowadzid optymalizację systemu. 

Prawdopodobnie skorzystaliście Paostwo z tej opcji w przypadku posiadanego systemu. W chwili gdy 

dołączamy do systemu surround subwoofer Digital Drive
Plus

 zalecane jest: 

 

1. Umieścid subwoofer w docelowej lokalizacji w pomieszczeniu. 

2. Uruchomid optymalizację Auto-EQ
Plus

 subwoofera Digital Drive
Plus

. Sprawi to, że posiadany system 

surround otrzyma właściwie odcięty bas w celu jak najlepszego spasowania z głośnikami satelitarnymi 

podczas przeprowadzania procesu własnej optymalizacji EQ. Jeśli uruchomicie Paostwo proces 

automatycznej optymalizacji w posiadanym systemie surround zanim nastąpi prawidłowe zszycie 

subwoofera z głośnikami satelitarnymi, algorytmy optymalizujące korekcji EQ systemu surround mogą 

obniżyd lub podwyższyd punkt pracy subwoofera co przyczyni się do powstania szczytu lub doliny w 

punkcie połączenia subwoofera z głośnikami satelitarnymi na krzywej pasma przenoszenia. 

3. Uruchomid proces automatycznej optymalizacji systemu surround po optymalizacji Auto-EQ
Plus

 

subwoofera Digital Drive
Plus

, nawet jeśli optymalizacja systemu surround była wykonywana przed 

dołączeniem subwoofera do systemu. Automatyczna optymalizacja systemu surround będzie teraz 

posiadad gładki zakres basu niezbędny dla wykonania pomiarów i powinna dokonad właściwych 

ustawieo podczas wykonywania optymalizacji. 

 

Jednakże, z uwagi na fakt, iż różne systemy automatycznej optymalizacji opierają się o różne algorytmy, byd 

może zechcecie Paostwo skorzystad z odwrotnego podejścia do problemu; uruchomid proces optymalizacji 

wbudowany w System surround a następnie ten wbudowany w subwoofer Digital Drive
Plus

. Będzie można 

porównad, który porządek wykonywania optymalizacji zaoferuje brzmienie bardziej odpowiadające Paostwa 

preferencjom. Należy również pamiętad o sprawdzeniu koocowych ustawieo byd mied pewnośd, że nie 

zakooczyliśmy procesu optymalizacji z ustawieniami w których kanał LFE posiadanego systemu surround 

posiada ustawiony poziom sygnału bardzo nisko lub bardzo wysoko i że głośnośd subwoofera Digital Drive
Plus

 

nie jest możliwy do skompensowania. W sytuacji idealnej, poziom głośności kanałów powinien oscylowad w 

okolicach 0 dB a poziom głośności subwoofera Digital Drive
Plus

 powinien byd równy lub mniejszy niż 50 lub 60. 
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UTRZYMANIE I KONSERWACJA 
 

Ochrona subwoofera przed uszkodzeniami 

NIE UMIESZCZAD CIĘŻKICH PRZEDNIOTÓW lub innych obiektów NA GÓRNEJ POWIERZCHNI subwoofera, które 

mogłyby zarysowad lub wgnieśd powierzchnię obudowy. 

 

NIE DOPUŚCID ABY PRZEDMIOTY MOGŁY UPAŚD A CIECZ WYLAD SIĘ NA OBUDOWĘ SUBWOOFERA. 

 

NIE WYSTAWIAD SUBWOOFERA NA DZIAŁANIE KAPIĄCYCH LUB ROZCHLAPUJACYCH SIĘ CIECZY. 

 

NIE STAWIAD NA OBUDOWIE SUBWOOFERA LUB W JEJ POBLIZU POJEMNIKÓW Z CIECZAMI. Przykładem mogą 

byd wazony, otwarte butelki z napojami lub lampy zasilane cieczami palnymi. 

 

NIE UŻYWAD SUBWOOFERA W SĄSIEDZTWIE ZBIORNIKÓW Z WODĄ: WANIEN, BASENÓW, JEZIOR ITP. 

 

NIE UŻYWAD SUBWOOFERA VELODYNE Digital Drive
Plus

 NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW. 

 

NIE WKŁADAD ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW w otwory złącz subwoofera poza dedykowanymi wtykami 

przewodów. 

 

NIE UMIESZCZAC PŁONACYCH ŚWIEC, KADZIDEŁEK LUB INNYCH DYMIACYCH PRZEDMIOTÓW NA SZCZYCIE 

OBUDOWY LUB W POBLIZU SUBWOOFERA. 

 

NIE UMIESZCZAD LAPTOPÓW NA SZCZYCIE OBUDOWY SUBWOOFERA. Zniszczeniu może ulec zarówno 

powierzchnia obudowy subwoofera jak i sam laptop. 

 

Czyszczenie 

UZYWAD CZYSTĄ, MIEKKA I LEKKO WILGOTNĄ ŚCIERECZKĘ w celu usunięcia kurzu i odcisków palców z 

powierzchni obudowy subwoofera. Przed czyszczeniem, należy odłączyd przewód zasilający subwoofer od 

gniazda zasilającego, w celu ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi które mogą uszkodzid elektronikę 

znajdującą się w subwooferze. 

 

DO CZYSZCZENIA OBUDOWY SUBWOOFERA NIE STOSOWAD detergentów, mydeł, środków ściernych, aerozoli 

w sprayu, rozpuszczalników chemicznych, alkoholu i innych podobnych środków czyszczących. 

 

Rozwiązywanie problemów 

SUBWOOFER NIE GRA 

1. Sprawdzid czy urządzenie jest podłączone do elektrycznej sieci zasilającej. 

2. Sprawdzid czy wyłącznik zasilania jest w pozycji włączonej. 

3. Sprawdzid czy subwoofer jest podłączony do źródła sygnału i czy wszystkie przełączniki 12V są 

włączone. 

4. Sprawdzid czy subwoofer emituje dźwięk. Aby to sprawdzid należy skierowad pilot zdalnego sterowania 

w kierunku subwoofera i nacisnąd klawisze 3-2-1. Subwoofer powinien wyemitowad tony testowe 

wykorzystywane do optymalizacji pomieszczenia metoda Self-EQ. 

 

JEŚLI BAS NIE GRA WYSTARCZAJĄCO GŁOŚNO: 

1. Zwiększyd poziom głośności subwoofera. 

2. Zwiększyd poziom głośności wyjścia LFE lub SUB OUT w ampli tunerze, jeśli jest taka możliwośd 

regulacji. 



[42] 
 

3. Przysunąd subwoofer bliżej narożnika pomieszczenia. 

 

JEŚLI BRZMIENIE SUBWOOFERA JEST ZNIEKSZTAŁCONE, PRZERYWANE LUB ZATRZYMUJE SIĘ: 

Subwoofer mógł się wyłączyd z tytułu zadziałania układów zabezpieczających. 

1. Zmniejszyd poziom głośności, lub 

2. Wyłączyd subwoofer, do momentu gdy przywrócone zostaną normalne warunki pracy. 

 

ODBIORNIK TV ODTWARZA ZNIEKSZTŁCONE KOLORY 

Niektóre rodzaje odbiorników TV są szczególnie czułe na obecnośd rozproszonego pola magnetycznego. Jeśli 

odbiornik TV reprodukuje zniekształcone kolory, należy zwiększyd odległośd pomiędzy subwooferem a 

odbiornikiem, aż kolory powrócą do normalnego poziomu. 

 

SŁABA JAKOŚD OBRAZU  na EKRANIE SETUP odbiornika TV 

Wiele nowych amplitunerów wspiera połączenia HDMI i mogą one dokonywad upsamplowania sygnału 

wizyjnego do standardu high-definition 1080i/p na wyjściu wideo. Jełki występują kłopoty z odbiorem sygnału 

generowanym przez subwoofer Digital Drive
Plus

 należy wejśd w menu ustawieo amplitunera i zmienid 

rozdzielczośd obrazu na niższą. Przydatnym może byd również użycie adaptera z postaci kompozytowej do S-

Video i wejśd na apmlituner korzystając z wejścia S-Video. Zaletą tego rozwiązania jest wyeliminowanie jednego 

stopnia przetwarzania obrazu wideo. Można również skorzystad z interfejsu komputera PC i oprogramowania 

Windows Setup Program i pominąd odbiornik TV w celu wykonywania ustawieo subwoofera. 

 

W PRZYPADKU INNYCH USTEREK prosimy zajrzed do BIULETYNÓW SERWISOWYCH i CZĘSTO ZADAWANYCH 

PYTAO (FAQ) 

Strona www.velodyne.com zawiera podstrony TheSupport>Service Bulletins i Support>FAQs gdzie również 

można znaleźd informacje dotyczące ustawieo subwoofera. 

 

Aktualizacja oprogramowania 

Sercem funkcjonalności subwooferów Digital Drive
Plus

 jest wyspecjalizowane, własne oprogramowanie 

sterujące. Od czasu do czasu Velodyne publikuje aktualizacje oprogramowania Windows Setup Program 

subwooferów Digital Drive
Plus

. 

 

Można zarejestrowad się na stronie www.velodyne.com by byd powiadamianym drogą mailową na temat 

dostępnych aktualizacji oprogramowania. 

 

Oprogramowanie Windows® Setup Program 

Aby przeprowadzid aktualizacje oprogramowania należy: 

1. Wejśd na stronę www.velodyne.com 

2. Wejśd na podstronę Support > Downloads > Software Updates 

3. Kliknąd na ikonę w celu pobrania oprogramowania Windows Setup Program. 

4. Wprowadzid własne informacje kontaktowe. 

5. Pobrad plik .exe, który można uruchomid na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym 

Windows. 

 

Serwis 

W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY PODEJMOWAC PRÓBY SERWISOWANIA SUBWOOFERA która wykracza poza 

zalecenia znajdujące się w instrukcji obsługi. 

 

JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK SERWISU MOŻE DOKONYWAD NAPRAW USZKODZONYCH 

PODZESPOŁÓW. Wykwalifikowany serwisant powinien przeprowadzad naprawę w przypadku gdy: 
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 Przewód zasilający jest uszkodzony. 

 Gniazdo zasilające w subwooferze jest uszkodzone. 

 Niepożądane przedmioty lub ciecz dostały się do środka subwoofera. 

 Subwoofer została zalany lub częściowo bądź całkowicie zanurzony w wodzie. 

 Subwoofer nie funkcjonuje normalnie lub wykazuje zmiany w brzmieniu. 

 Obudowa została uszkodzona mechanicznie na skutek upadku lub innego uderzenia. 

 Membrana przetwornika lub jego zawieszenie zostały uszkodzone mechanicznie. 

 

Pakowanie 

Prosimy zachowad opakowanie fabryczne na wypadek konieczności powtórnego użycia. Pakowanie subwoofera 

w inne opakowanie niż fabryczne, może spowodowad uszkodzenie urządzenia podczas transportu. Opakowanie 

fabryczne może byd przydatne w przypadku konieczności przesłania subwoofera do serwisu Velodyne. 
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Dane techniczne 

MODEL DD-10+ DD-12+ DD-15+ DD-18+ 

Przetwornik 25.4 cm (10 cali) 

promieniujący do 

przodu 

30.5 cm (12 cali) 

promieniujący do 

przodu 

38.1 cm (15 cali) 

promieniujący do 

przodu 

45.7 cm (18 cali) 

promieniujący do 

przodu 

Wzmacniacz klasy D 3000 W moc dynamiczna 
1250 W RMS 

3000 W moc 
dynamiczna 
1250 W RMS 

3000 W moc 
dynamiczna 
1250 W RMS 

3000 W moc 
dynamiczna 
1250 W RMS 

Pasmo przenoszenia 
Całkowite 
(+/- 3dB) 

 
10.5 – 300 Hz 
18.7 – 120 Hz 

 
10.2 – 300 Hz 
17 – 120 Hz 

 
9.0 – 300 Hz 
14.6 – 120 Hz 

 
8.8 – 300 Hz 
14.4 – 120 Hz 

Zniekształcenia THD < 1% (typowo) < 1% (typowo) < 1% (typowo) < 1% (typowo) 

Zwrotnica górno-
przepustowa 

80 lub 100 Hz przy 6 
dB/oktawę 

80 lub 100 Hz przy 6 
dB/oktawę 

80 lub 100 Hz przy 6 
dB/oktawę 

80 lub 100 Hz przy 6 
dB/oktawę 

Zwrotnica dolno-
przepustowa 

40 Hz to 199 Hz 

(regulowana ze skokiem 

1 Hz) regulowane 

nachylenie,  

Domyślnie: 80 Hz @ 24 

dB/Oktawę 

40 Hz to 199 Hz 

(regulowana ze skokiem 

1 Hz) regulowane 

nachylenie,  

Domyślnie: 80 Hz @ 24 

dB/Oktawę 

40 Hz to 199 Hz 

(regulowana ze skokiem 

1 Hz) regulowane 

nachylenie,  

Domyślnie: 80 Hz @ 24 

dB/Oktawę 

40 Hz to 199 Hz 

(regulowana ze skokiem 

1 Hz) regulowane 

nachylenie,  

Domyślnie: 80 Hz @ 24 

dB/Oktawę 

Faza Od 0 do 180 stopni 
(regulowana ze skokiem 
15 stopni) 

Od 0 do 180 stopni 
(regulowana ze skokiem 
15 stopni) 

Od 0 do 180 stopni 
(regulowana ze skokiem 
15 stopni) 

Od 0 do 180 stopni 
(regulowana ze skokiem 
15 stopni) 

Polaryzacja Regulowana (+/-) Regulowana (+/-) Regulowana (+/-) Regulowana (+/-) 

Układ magnetyczny 15,9 kg (35 lbs.) 15,9 kg (35 lbs.) 18 kg (39.7 lbs.) 18 kg (39.7 lbs.) 

Cewka 6-warstowa, 65 mm 6-warstowa, 65 mm 6-warstowa, 75 mm 6-warstowa, 75 mm 

Membrana Laminat włókno szklane 

Rohacell 

Laminat włókno szklane 

Rohacell 

Laminat włókno szklane 

Rohacell 

Laminat włókno szklane 

Rohacell 

WEJŚCIA 
LFE (Mono) 

Liniowe (RCA), 

Impedancja nominalna 

47K, Zbalansowane 

(XLR), Impedancja 

nominalna 10K 

Liniowe (RCA), 

Impedancja nominalna 

47K, Zbalansowane 

(XLR), Impedancja 

nominalna 10K 

Liniowe (RCA), 

Impedancja nominalna 

47K, Zbalansowane 

(XLR), Impedancja 

nominalna 10K 

Liniowe (RCA), 

Impedancja nominalna 

47K, Zbalansowane 

(XLR), Impedancja 

nominalna 10K 

L & R Liniowe (RCA & XLR Liniowe (RCA & XLR Liniowe (RCA & XLR Liniowe (RCA & XLR 

Mikrofon Zbalansowane (Mini-XLR, 
przewód na 
wyposażeniu) 

Zbalansowane (Mini-
XLR, przewód na 
wyposażeniu) 

Zbalansowane (Mini-
XLR, przewód na 
wyposażeniu) 

Zbalansowane (Mini-
XLR, przewód na 
wyposażeniu) 

Głośnikowe (L&R) Przewody bez izolacji, 
wtyki bananowe lub 
widełki 

Przewody bez izolacji, 
wtyki bananowe lub 
widełki 

Przewody bez izolacji, 
wtyki bananowe lub 
widełki 

Przewody bez izolacji, 
wtyki bananowe lub 
widełki 

WYJŚCIA 
Thru (L&R) 

Liniowe (RCA & XLR) Liniowe (RCA & XLR) Liniowe (RCA & XLR) Liniowe (RCA & XLR) 

High-Pass (L&R) Liniowe (RCA & XLR) Liniowe (RCA & XLR) Liniowe (RCA & XLR) Liniowe (RCA & XLR) 

Akcesoria W pełni funkcjonalny 

pilot zdalnego 

sterowania, akcesoria 

DD+ i przewód wideo 

W pełni funkcjonalny 

pilot zdalnego 

sterowania, akcesoria 

DD+ i przewód wideo 

W pełni funkcjonalny 

pilot zdalnego 

sterowania, akcesoria 

DD+ i przewód wideo 

W pełni funkcjonalny 

pilot zdalnego 

sterowania, akcesoria 

DD+ i przewód wideo 

Wykooczenie czarny heban wysoki 
połysk, satynowa wiśnia, 
orzech 

czarny heban wysoki 
połysk, satynowa wiśnia, 
orzech 

czarny heban wysoki 
połysk, satynowa wiśnia, 
orzech 

czarny heban wysoki 
połysk, satynowa wiśnia, 
orzech 

Wymiary (W, S, G) wraz 
z nóżkami i złączami 

36 X 33 X 42 cm 40 x 37 x 46 cm 51 x 46 x 57 cm 58 x 53 x 65 cm 

Waga brutto 34 kg 38,6 kg 54,4 kg 64,4 kg 
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