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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 

UWAGA 

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie usuwać pokrywy (lub tylnej części). Wewnątrz 

urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Pozostawić czynności serwisowe 

wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

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

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

poważne ryzyko porażenia prądem. 

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować użytkownika o ważnych informacjach odnośnie 

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

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 niej. 

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. 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. 

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

zalecaną przez producenta. 

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

gdy jest to dopuszczalne przez producenta. 

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

wentylacją. Przykładowo urządzenie nie powinno być ustawiane na łóżku, sofie, dywanie lub podobnych 

powierzchniach mogących blokować otwory wentylacyjne; lub umieszczanych w zabudowach typu szafki, 

regały, które mogą zakłócać lub ograniczać swobodny przepływ powietrza do otworów wentylacyjnych. 

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

ciepła, piece lub inne urządzenia emitujące ciepło. 

10. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być podłączone jedynie do źródła zasilania wyspecyfikowanego w 

niniejszej instrukcji obsługi lub określonego bezpośrednio na produkcie. 

11. Uziemienie lub 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 

UUWWAAGGAA  
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problemy z podłączeniem, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany wadliwego gniazda 

zasilającego. Nie należy ignorować względów bezpieczeństwa związanych polaryzacja wtyku. 

12. Ochrona przewodów zasilających – Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób aby nie 

były narażone na podeptanie lub przyciśniecie poprzez inne przedmioty, szczególną uwagę należy zwrócić na 

wtyki przewodów i miejsca w których są podłączone do urządzeń. 

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

producenta. 

14. Przerwy w użytkowaniu – Przewód zasilający urządzenie powinien być odłączony od źródła zasilania, w 

przypadku gdy urządzenie ma być nie używane przez dłuższy okres czasu. 

15. Ingerencja ciał obcych i cieczy – Należy zadbać 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 podejmować czynności serwisowych wykraczających poza 

te, które zostały opisane w instrukcji obsługi. Wszelkie pozostałe czynności serwisowe powinny być 

przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis techniczny. 

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

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 dopuszczać do przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy elektrycznych 

lub innych wbudowanych gniazd zasilających, ponieważ może to wywołać ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym lub doprowadzić do pożaru. 

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

zasilającego został całkowicie włożony do gniazda zasilającego. 
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Gratulujemy zakupu subwoofera Velodyne z serii SPL Ultra. Niniejsze urządzenie reprezentuję klasę state-of-the-art. w 

kwestii reprodukcji niskich częstotliwości. Prosimy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji obsługi w celu 

bezpiecznej i bezproblemowej obsługi urządzenia. 

Uwaga: Nie pozostawiaj urządzenia w obszarze silnego nasłonecznienia i nie używaj w wilgotnym otoczeniu!!!  

OSTRZEŻENIE! 

Aby uniknąć  niebezpieczeństwa związanego z pożarem lub  porażeniem prądem elektrycznym,  nie wystawiaj tego 

urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Należy zwracać uwagę na wszelkie ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu. 

Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Pozostawić czynności serwisowe 

wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu lub dealerowi Velodyne. 

Przed instalacją 

Należy ostrożnie wypakować urządzenie. Prosimy zachować opakowanie fabryczne na wypadek konieczności powtórnego 

użycia. Prosimy zanotować numer seryjny urządzenia na załączonej instrukcji obsługi w przypadku konieczności odwołania 

się do niego w przyszłości. 

Właściwości i funkcje sterujące urządzenia: 

 sterowany DSP 

 cztery zaprogramowane tryby odsłuchu 

 siedmiozakresowy, automatyczny korektor graficzny do optymalizacji basu z dołączonym mikrofonem 

 tryb nocny 

 wyciszenie 

 przetwornik basowy 

o 8” (6,5” średnica tłoka), odporna na wysoką temperaturę i przeciążenie cewka o średnicy 2,5”, magnes o 

wadze 3 kg i układ napędowy o wadze 5,8 kg (SPL 800 Ultra) 

o 10” (8” średnica tłoka), odporna na wysoką temperaturę i przeciążenie cewka o średnicy 3”, magnes o 

wadze 4,6 kg i układ napędowy o wadze 9,8 kg (SPL 1000 Ultra) 

o 12” (9,7” średnica tłoka), odporna na wysoką temperaturę i przeciążenie cewka o średnicy 3”, magnes o 

wadze 4,6 kg i układ napędowy o wadze 9,8 kg (SPL 1200 Ultra) 

 wbudowany wysokowydajny wzmacniacz w klasie D o mocy dynamicznej 2400 W / 1200 W RMS  

 regulowana (od 40 do 120 Hz) zwrotnica dolnoprzepustowa, odłączalna 

 wejściowe terminale głośnikowe 

 wejścia i wyjścia sygnału liniowego 

 funkcja automatycznego włączania/wyłączania urządzenia, reagująca na pojawienie się sygnału 

 płynna regulacja wzmocnienia sygnału 

 możliwość wyboru fazy sygnału (0, 90, 180 i 270 stopni) 

 całkowite pasmo przenoszenia  - 16-240 Hz (SPL-800 Ultra), 13-240 Hz (SPL-1000 Ultra), 13-240 Hz (SPL-1200 
Ultra) 

 ekranowanie magnetyczne - (SPL-1000 Ultra i SPL-1200 Ultra) 

 wielostopniowa zwrotnica dolnoprzepustowa; nachylenia filtrów zwrotnicy: 12 db/oktawę (standardowo), 48 

dB/oktawę (maksymalnie), 

 zabezpieczenie przed zbyt dużym wychyleniem membrany i układ anti-clipping, 

 dioda LED w kolorze niebieskim sygnalizująca zasilanie urządzenia, 

 zawieszenie membrany z gumy EDPM odporne na duże wychylenia, 

 ręcznie polerowany czarny lakier fortepianowy lub okleina w kolorze wiśniowym. 

GGRRAATTUULLAACCJJEE  
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Przygotowanie do instalacji 

Wasz nowy subwoofer oferuje kilka możliwości podłączenia. Prosimy uważnie przeczytać wszystkie poniższe informacje 

związane z instalacją aby wybrać sposób podłączenia jak najlepiej pasujący do posiadanego przez Państwa systemu. 

Prosimy przeprowadzać wszelkie czynności instalacyjne przy wyłączonym zasilaniu, aby uniknąć możliwości 

potencjalnego uszkodzenia sprzętu. 

Ustawienie 

Pierwszy krok związany z instalacją waszego nowego subwoofera CHT-Q polega na określeniu gdzie ma być on ustawiony 

w pomieszczeniu. Prosimy delikatnie wypakować urządzenie i zapoznać się z poniższymi zaleceniami aby wybrać najlepszą 

możliwą lokalizację w pomieszczeniu. 

Wysokiej klasy subwoofer działa w obrębie bardzo niskich częstotliwości, które są w głównej mierze wszechkierunkowe.  

Należy mieć na uwadze fakt, iż pasmo przenoszenia oraz poziom wyjściowy dźwięku emitowanego przez subwoofer mogą 

być silnie uzależnione od miejsca ustawienia subwoofera w pomieszczeniu i jego własności akustycznych.By jak najlepiej 

wykorzystać potencjał subwoofera, zalecamy spróbować ustawić subwoofer w odległości 30 cm od ścian, w narożniku 

pokoju. Taka lokalizacja zwykle oferuje największy poziom wyjściowy oraz optymalne rozciągnięcie pasma częstotliwości. 

Najgorszą lokalizacją jest zwykle umieszczenie subwoofera zdala od ścian, w pobliżu środka pomieszczenia. Jeśli to 

możliwe, należy unikać tego typu umiejscowienia subwoofera. W przypadku użycia pary subwooferów Velodyne’a w 

konfiguracji stereofonicznej, zaleca się ustawienie każdego z subwooferów w pobliżu kolumny przynależącej do tego 

samego kanału. 

W zależności od rozmiaru i rodzaju umeblowania znajdującego się w pomieszczeniu, idealne ustawienie może nie być 

możliwe. Znalezienie poprawnej lokalizacji będzie wymagać pewnej ilości eksperymentów. Zalecamy przeprowadzanie 

eksperymentów podczas setupu, by zdecydować  która z lokalizacjo oferuje najlepsze brzmienie gdy siedzimy w typowym 

miejscu odsłuchowym. 

Bez względu na to gdzie ostatecznie subwoofer będzie umiejscowiony, musi być on ustawiony w pozycji pionowej ( z 

głośnikiem promieniującym na wprost). Użytkowanie, transport oraz przechowywanie subwoofera  w jakiejkolwiek innej 

pozycji przez dłuższy okres czasu może skutkować jego uszkodzeniem, co nie jest objęte gwarancją. 

UWAGA! 

Niniejszy subwoofer wyposażony jest w układy elektroniczne znajdujące się w środku obudowy. Nie należy umieszczać 

subwoofera w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece grzewcze, itp. Nie należy również umieszczać 

subwoofera w pobliżu źródeł wysokiej wilgotności takich jak nawilżacze powietrza, schładzaczy wyparnych, itp. Przewód 

zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób aby nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne izolacji, związane z 

nadepnięciem, przyciśnięciem, zgnieceniem, itp. 

Chociaż subwoofery Velodyne SPL-1000 Ultra i SPL-1200 Ultra są ekranowane magnetycznie, to model SPL-800 Ultra nie 

jest urządzeniem ekranowanym magnetycznie. Może się okazać, że w przypadku użytkowania go w pobliżu starszego typu 

monitorów CRT lub odbiorników TV, konieczne jest zachowanie przynajmniej 60 cm dystansu. Należy poeksperymentować z 

ustawieniem, aby zminimalizować potencjalne zakłócenia dotyczące obrazu i kolorów. 
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Wejścia 

Niniejszy subwoofer został wyposażony w wejścia sygnału liniowego i głośnikowego. Gniazda LINE LEVEL powinny być 

wykorzystywane w przypadku podłączenia subwoofera do przedwzmacniacza, procesora sygnałowego (tak jak LFE out), 

zwrotnicy liniowej lub odbiornika z wyjściami pre-out. Podczas korzystania z wejść sygnału liniowego, niektóre odbiorniki 

mogę nie zapewniać wystarczającego poziomu sygnału, aby funkcja auto-on (automatycznej aktywacji) działała w sposób 

właściwy. Ponadto, zbyt niski poziom sygnału wejściowego może sprawić, że subwoofer będzie wytwarzał niższy poziom 

mocy wyjściowej niż nominalnie jest to możliwe. 

By ograniczyć taki stan rzeczy, zalecamy co następuje: 

1. Wykorzystując zaciski sygnału liniowego, ZARÓWNO LEWE JAK I PRAWE WEJŚCIE SYGNAŁOWE POWINNO 

BYĆ UŻYWANE JEDNOCZESNIE – nigdy nie należy wykorzystywać tylko lewego lub tylko prawego wejścia 

sygnałowego. Wykorzystując złącza sygnału liniowego z przedwzmacniacza lub procesora sygnału, należy 

wykorzystać zarówno lewe jak i prawe wyjście sygnału z przedwzmacniacza lub procesora i podłączyć je do 

lewego i prawego wejścia sygnału w subwooferze. (Patrz rys. 2a na str…) 

2. Korzystając z odbiornika wyposażonego w wyjście LFE, należy upewnić się, że kanał LFE dostarcza adekwatny 

sygnał do subwoofera. Domyślnym ustawieniem głośności w subwooferze jest poziom wynoszący 30 w skali od 1 

do 80 ( z grubsza 1/3 poziomu głośności). Należy dostroić kanał LFE w odbiorniku lub procesorze, aby uzyskać 

wymaganą moc wyjściową basu. Prosimy zajrzeć do instrukcji obsługi procesora lub odbiornika w calu uzyskania 

odpowiednich informacji. (Patrz rys 2b na str…) 

Regulacja wzmocnienia 

Funkcja ta odpowiedzialna jest za ustawienie poziomu głośności subwoofera w stosunku do głównych zestawów 

głośnikowych Państwa systemu. Subwoofer powinien być ustawiony na taki poziom głośności, który jest jak najbardziej 

zbliżony do poziomu głośności generowanego przez główne zestawy głośnikowe. Domyślnym ustawieniem głośności w 

subwooferze jest poziom wynoszący 30 w skali od 1 do 80. 

OSTRZEŻENIE: 

Niektórzy producenci amplitunerów, fabrycznie ustawiają poziom głośności na wyjściu Sub-out na minimum. Należy 

koniecznie sprawdzić czy poziom sygnału na wyjściu Sub-out jest taki sam jak w przypadku głównych kanałów lewego i 

prawego. W tym celu należy odwołać się do instrukcji obsługi amplitunera opisującej procedurę dostrojenia poziomu 

wyjściowego poszczególnych kanałów. W przypadku gdy kanał Sub-Out amplitunera ustawiony będzie zbyt cicho, subwoofer 

może generować zbyt niski poziom głośności, może grać w sposób zniekształcony lub zaszumiony, a funkcja 

automatycznego włączania/wyłączania subwoofera może nie działać w sposób prawidłowy. 

Zwrotnica dolnoprzepustowa – 40 do 120 Hz 

Wszystkie wejścia sumują sygnał pochodzący z kanału lewego prawego, sumowany sygnał jest następnie przepuszczany 

przez regulowaną zwrotnicę dolnoprzepustową a następnie wzmacniany. Zwrotnica pozwala ustawić górny limit pasma 

przenoszenia subwoofera w zakresie od 40 do 120 Hz. Przenoszenie subwoofera  zaczyna być odcinane powyżej 

częstotliwości która została ustawiona przez użytkownika. 

Częstotliwość podziału zwrotnicy powinna być ustawiona w takim punkcie aby otrzymać jak najbardziej płynne przejście 

pomiędzy subwooferem a głośnikami głównymi używanymi w systemie. Jeśli głośniki główne są niewielkich rozmiarów i 

charakteryzują się ograniczonym przetwarzaniem niskich częstotliwości, można spróbować ustawić wyższą częstotliwość 

odcięcia (np. 100-120 Hz), niż w przypadku większych zestawów głośnikowych odznaczających się lepszym przetwarzaniem 

basu. Domyślne ustawienie zwrotnicy przypada na częstotliwość 80 Hz. W przypadku większych zestawów głośnikowych, 

można ustawić niższą częstotliwość podziału np. 70 Hz. 

IINNSSTTAALLAACCJJAA  
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Regulacja fazy - 0° / 90° / 180° / 270° 

Funkcja ta pozwala zmienić fazę sygnału wyjściowego subwoofera, tak, by skorygować potencjalne niedopasowanie i w 

rezultacie powstająca redukcję sygnału pomiędzy subwooferem a głośnikami głównymi/wzmacniaczem. Aby dokonać 

regulacji, należy słuchać systemu podczas odtwarzania muzyki i naciskać przyciski związane z ustawieniami fazy na pilocie 

zdalnego sterowania i wsłuchiwać się w zmiany w zakresie głośności średniego podzakresu niskich częstotliwości. Właściwe 

ustawienie fazy będzie się objawiać większa ilością pojawiającego się basu. Jeśli ustawienia fazy będą brzmiały w sposób 

zbliżony, zalecamy ustawienie „0”. Prosimy zajrzeć do rozdziału dotyczącego zdalnego sterowania w celu uzyskania 

dodatkowych informacji. 

Funkcja  automatycznego włączenia 

Subwoofer włącza się automatycznie w momencie wykrycia sygnału audio. Jeśli sygnał nie dociera do subwoofera przez 

około osiem minut, urządzenie automatycznie przejdzie w stan spoczynku (standby) (dioda LED wyłączy się). Pozostając w 

trybie uśpienia, subwoofer pobiera z sieci minimalną moc. Subwoofer wyposażony jest również w ustawienie „Zawsze 

włączony” (Always On). W przypadku aktywacji układu należy ustawić przełącznik na „Stand-by”. 

OSTRZEŻENIE: 

W przypadku gdy sygnał pochodzący z kanału Sub-Out podłączonego do subwoofera amplitunera jest zbyt słaby, funkcja ta 

nie będzie działać w sposób prawidłowy i wyłączy subwoofer podczas odsłuchu. Aby skorygować ten problem, prosimy 

zajrzeć do sekcji Regulacja Wzmocnienia Volume Control, na poprzedniej stronie. 
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Rys.1. Panel czołowy SPL-Ultra 

Poniżej znajduje się krótki opis funkcji i podłączeń znajdujących się na Rys.1. 

[1] Przycisk zasilania 

 
Przycisk ten wprowadza subwoofer w tryb czuwania (8tandy). Wyświetlacz cyfrowy LED jest wówczas wygaszony. 
Subwoofer pozostaje w tym stanie do momentu ponownego naciśnięcia przycisku zasilania. Aby w pełni wyłączyć 
subwoofer należy przełączyć główny wyłącznik zasilania znajdujący się na tylnej ściance urządzenia. 
 

 

PPAANNEELL  CCZZOOŁŁOOWWYY  
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[2] Wyświetlacz LED 

 

Cyfrowy wyświetlacz LED, wyświetlający informacje dotyczące poziomu głośności, fazy i automatycznej kalibracji 

(Auto-EQ). Przycisk „light” na pilocie zdalnego sterowania wyłącza wyświetlacz. 

 

[3] Regulacja wzmocnienia Volume 

 

Funkcja ta odpowiedzialna jest za ustawienie poziomu głośności subwoofera w stosunku do głównych zestawów 

głośnikowych Państwa systemu. Subwoofer powinien być ustawiony na taki poziom głośności, który jest jak 

najbardziej zbliżony do poziomu głośności generowanego przez główne zestawy głośnikowe. Podczas naciskania 

przycisków regulacji głośności góra lub dół, możliwe jest ustawienie poziomu głośności, co potwierdzone jest 

wyświetleniem odpowiedniej cyfry na wyświetlaczu LED. Fabrycznie, ustawiony jest poziom głośności wynoszący 

30. 

Uwaga: Poziom głośności można również regulować z poziomu pilota zdalnego sterowania.  

[4] Gniazdo mikrofonu 

Gniazdo do podłączenia znajdującego się na wyposażeniu mikrofonu, wykorzystywanego w procesie 

automatycznej kalibracji. 
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Rys.2. Połączenia na panelu tylnym subwoofera SPL-Ultra 

Rysunek 2 przedstawia złącza i elementy sterujące subwoofera serii  SPL-Ultra. 

 

Poniżej znajduje się krótki opis złącz i elementów sterujących przedstawionych na Rys 2. Bardziej szczegółowy opis znajduje 

się na następnych stronach. 

[1] Zwrotnica dolnoprzepustowa 

Pokrętło to służy do wyboru zakresu wysokich częstotliwości, przy którym następuje odcięcie sygnału podawanego na 

subwoofer. Gdy pokrętło jest skręcone maksymalnie w lewo, uaktywniona zostaje funkcja Subwoofer Direct i subwoofer 

odtwarza wszystkie częstotliwości poniżej 200 Hz. 

 

PPOODDŁŁĄĄCCZZEENNIIAA  NNAA  PPAANNEELLUU  TTYYLLNNYYMM  



www.velodyne.com str. 11 Instrukcja obsługi seria SPL-Ultra 

[2] Regulacja wzmocnienia Volume 

Funkcja ta odpowiedzialna jest za ustawienie poziomu głośności subwoofera w stosunku do głównych zestawów 

głośnikowych Państwa systemu. Subwoofer powinien być ustawiony na taki poziom głośności, który jest jak najbardziej 

zbliżony do poziomu głośności generowanego przez główne zestawy głośnikowe. Podczas naciskania przycisków regulacji 

głośności góra lub dół, możliwe jest ustawienie poziomu głośności, co potwierdzone jest wyświetleniem odpowiedniej cyfry 

na wyświetlaczu LED. 

Uwaga: Poziom głośności można również regulować z poziomu pilota zdalnego sterowania. Fabrycznie, ustawiony jest 

poziom głośności wynoszący 30 z 80. 

[3] Przełącznik Auto On/Off (Auto Wł/Wył) 

Przełącznik ten służy do wyboru pomiędzy trybem czuwania  „standby” a trybem „zawsze włączony”. 

[4] Wyjście liniowe Line Output 

Należy podłączyć te złącza do wejścia LINE IN w przedwzmacniaczu, w celu wykorzystania wbudowanej w SPL Ultra 

wewnętrznej zwrotnicy górnoprzepustowej.  

[5] Wejście liniowe Line Input/LFE 

Złącza te należy podłączyć do wyjścia LINE OUT w przedwzmacniaczu, wyjścia LFE lub wyjść subwoofera w posiadanym 

odbiorniku/procesorze. W przypadku wykorzystywania wyjścia LFE w Państwa odbiorniku lub procesorze, należy podłączyć 

pojedynczy kabel sygnałowy do wejścia „L” – LFE, lub w przypadku chęci wykorzystania większej ilości sygnału, należy 

skorzystać z konektora „Y” i dostarczyć sygnał jednocześnie do obydwu wejść „R” i „L”. 

[6] Wejściowe gniazda głośnikowe Speaker Level Input 

Niniejsze gniazda wejściowe głośnikowe należy podłączyć do wyjść głośnikowych posiadanego wzmacniacza lub odbiornika. 

Wykorzystując ten typ połączenia, należy wejść w menu dotyczące zestawów głośnikowych ampli tunera i upewnić się, że 

wybrano opcje dotyczącą wykorzystania dużych zestawów głośnikowych. 

[7] Wejście podczerwieni 

Gniazdo to służy do podłączenia odbiornika podczerwieni innego producenta, przy wykorzystaniu przewodu 

przedłużającego, umożliwiającego umieszczenie odbiornika podczerwieni w pobliżu pozostałego wykorzystywanego sprzętu, 

sterowanego falami podczerwonymi. Rozwiązanie to pozwala uniknąć sterowania urządzeniem pod niewygodnym kątem.  

[8] Gniazdo wyzwalania 12V 

Gdy do gniazd podłączony jest przewód z wtykiem mini Jack, urządzenie pozostaje w trybie wyłączonym, do momentu gdy w 

gnieździe nie pojawi się napięcie sterujące 12V. Nie ma wymogu zachowania polaryzacji. 

 

 

 

 

 

 

 



www.velodyne.com str. 12 Instrukcja obsługi seria SPL-Ultra 

 

 

Państwa nowy subwoofer został wyposażony zarówno w wejścia sygnału głośnikowego jak i liniowego. Gniazda wejściowe 

typu RCA/Phono należy użyć w celu podłączenia subwoofera do przedwzmacniacza, procesora sygnałowego lub zwrotnicy 

liniowej. Gniazda „Speaker Level Input” łączymy bezpośrednio z wyjściowymi terminalami głośnikowymi wzmacniacza 

zintegrowanego lub innego odbiornika. Sekcja wzmacniacza nie zauważy dodatkowego obciążenia w momencie 

wykorzystania tych wejść z uwagi na ich wysoką impedancję. 

Uwaga: Nie należy jednocześnie używać gniazd wejściowych RCA/Phono i „Speaker Level Input”. 

Zwrotnica dolnoprzepustowa 

Obydwa komplety wejść sumują sygnał pochodzący z kanału lewego prawego, sumowany sygnał jest następnie 

przepuszczany przez regulowaną zwrotnicę dolnoprzepustową a następnie wzmacniany. Zwrotnica pozwala ustawić górny 

limit pasma przenoszenia subwoofera w zakresie od 40 do 120 Hz. Przenoszenie subwoofera  zaczyna być odcinane 

powyżej częstotliwości która została ustawiona przez użytkownika. 

Częstotliwość podziału zwrotnicy powinna być ustawiona w takim punkcie aby otrzymać jak najbardziej płynne przejście 

pomiędzy subwooferem a głośnikami głównymi używanymi w systemie. Jeśli głośniki główne są niewielkich rozmiarów i 

charakteryzują się ograniczonym przetwarzaniem niskich częstotliwości, można spróbować ustawić wyższą częstotliwość 

odcięcia (np. 100-120 Hz), niż w przypadku większych zestawów głośnikowych odznaczających się lepszym przetwarzaniem 

basu. W przypadku większych zestawów głośnikowych, można wstępnie ustawić częstotliwość podziału np. dla 70 Hz. 

Funkcja Subwoofer Direct 

Subwoofer Direct jest ustawieniem na pokrętle zwrotnicy dolnoprzepustowej umożliwiającym pracę subwoofera do 

częstotliwości 200Hz.  Jeśli nie jest wykorzystywana zwrotnica zewnętrzna,  celu osiągnięcia optymalnych rezultatów 

brzmieniowych, zalecane jest korzystanie ze zwrotnicy wbudowanej w subwoofer. 

UWAGA!!! 

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia wzmacniacza, należy zwrócić baczną uwagę na właściwą polaryzację w momencie 

wykonywania wszelkich połączeń kablowych. Kolor czerwony (dodatni) do czerwonego i czarny (ujemny) do czarnego. 

Wszelkie połączenia muszą być wykonane w sposób pewny, ścisły, należy unikać odcinków przewodów pozbawionych 

izolacji lub postrzępionych na końcach. 

Wyłącznik zasilania 

Główny wyłącznik zasilania umieszczony jest  po środku lewej części tylnej ścianki obudowy. Przełącznik powinien być 

ustawiony w pozycji 1 (góra) w przypadku gdy urządzenia ma być włączone i w pozycji 0 (dół) gdy ma być wyłączone. 

Kilka słów na temat zwrotnicy wbudowanej w Państwa wzmacniacz/ampli tuner i zwrotnicy wbudowanej w 

subwoofer SPL-Ultra. 

Subwoofer Velodyne SPL-Ultra został zaprojektowany w taki sposób aby przetwarzać pełne pasmo sygnału 

doprowadzonego do wejścia, przy wykorzystaniu wbudowanej zwrotnicy (sterowanej poprzez umieszczone z tyłu obudowy 

pokrętło). Wiele procesorów/odbiorników kina domowego (Dolby Digital®, DTS®, THX®) wyposażonych jest w wyjście 

„subwoofer out”, które pełnią taką samą rolę i są zaprojektowane do współpracy z aktywnym subwooferem. 

W tego typu instalacjach, można ominąć zwrotnicę wbudowaną w procesor lub w subwoofer Velodyne’a. W niektórych 

przypadkach, może zaistnieć chęć lub potrzeba wyeliminowania obydwu zwrotnic.  Aby to zrobić, należy wykorzystać 

zwrotnicę wbudowana w procesor i zwrotnicę znajdującą się w subwooferze Velodyne’a. Należy ustawić częstotliwości w 

obydwu zwrotnicach w sposób „schodkowy” (np. 120 Hz w subwooferze i 80 Hz w procesorze), w celu osiągnięcia jak 

najlepszych rezultatów. 

PPOODDŁŁĄĄCCZZEENNIIAA  NNAA  PPAANNEELLUU  TTYYLLNNYYMM  ––  IINNFFOORRMMAACCJJEE  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  
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Aby obejść zwrotnicę wewnętrzną subwoofera, w przypadku gdy jest on zasilany sygnałem pochodzącym z innej zwrotnicy, 

należy pokrętło oznaczone jako „LOW-PASS CROSSOVER”, znajdujące się na ściance tylnej subwoofera, skręcić 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do pozycji „DIRECT”. W ten sposób zwrotnica wbudowana w subwoofer zostanie 

wyeliminowana z toru sygnałowego. 

 

 

 

W momencie podłączania subwoofera Velodyne przy użyciu kabli liniowych (interkonektów), należy zawsze korzystać z kabli 

ekranowanych. Na rynku znajduje się wiele modeli kabli, z których większość nadaje się bardzo dobrze. Zalecamy korzystać 

z możliwie jak najkrótszych odcinków kabli, by uniknąć potencjalnych problemów związanych z szumem. 

W przypadku stosowania kabli głośnikowych należy stosować dobrej klasy kable zakończone solidnymi wtykami. Należy 

zwrócić uwagę, aby kable nie posiadały postrzępionych i odizolowanych odcinków, które mogłyby doprowadzić do zwarcia i 

w rezultacie do potencjalnego uszkodzenia urządzenia. Przewody głośnikowe o bardzo dużym przekroju nie są zalecane. 

Mogą one rodzić problemy związane z podłączeniem do zacisków głośnikowych, co z kolei może przełożyć się na zły stan 

połączenia a nawet doprowadzić do zwarcia. 

  

IINNTTEERRKKOONNEEKKTTYY  
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Rozdział ten poświęcony jest codziennej eksploatacji subwooferów SPL-Ultra. 

Zdalne sterowanie 

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania CHT-Q może być magnetycznie przymocowany na tylnej ściance obudowy subwoofera, w 

jego górnym lewym lub prawym rogu. 

 

Rys.3. Pilot zdalnego sterowania 

POWER – Przycisk ten wprowadza suwoofer SPL-Ultra w tryb czuwania (standby). Urządzenie nie odtwarza dźwięku i dioda 

LED z przodu nie świeci się. Urządzenie pozostaje w trybie czuwania do momentu ponownego naciśnięcia przycisku 

POWER. By w pełni wyłączyć subwoofer, należy skorzystać z wyłącznika sieciowego znajdującego się na tylnej ściance 

urządzenia. 

MUTE – Przycisk ten wycisza subwoofer. Dioda LED na ściance przedniej będzie migać powoli, do momentu gdy subwoofer 

będzie postawał w takim stanie. By wyłączyć wyciszenie, należy ponownie nacisnąć przycisk MUTE. 

EQ – Przycisk ten służy do wykonania automatycznej kalibracji subwoofera, tak, aby brzmiał on w sposób optymalny w 

stosunku do ustawienia w pomieszczeniu. Aby wykorzystać ta funkcję należy podłączyć do gniazda Mic-in na ściance 

przedniej dostarczony na wyposażeniu mikrofon a następnie umieścić mikrofon w miejscu odsłuchu. Następnie należy 

nacisnąć przez oko 2-3 sekundy przycisk EQ na pilocie zdalnego sterowania. Subwoofer wyemituje 12 „przestrajanych 

tonów” z przedziału częstotliwości od 20 do 150 Hz. Po wyemitowaniu tonów, urządzenie zapamiętuje ustawienia kalibracji 

UUŻŻYYTTKKOOWWAANNIIEE  
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EQ i przechodzi do normalnego trybu pracy. By zapobiec przypadkowemu włączeniu kalibracji, trzeba nacisnąć i 

przytrzymać przycisk EQ przez 2-3 sekund aby przestrajanie tonów włączyło się. Jeśli mikrofon nie jest podłączony, 

subwoofer wyemituje tylko dwa tony przestrajane i wróci do normalnej pracy bez dokonywania zmian w ustawieniach 

kalibracji EQ. 

PHASE – Przycisk ten pozwala na optymalizację brzmienia subwoofera w kontekście jego umiejscowienia oraz miejsca 

odsłuchowego użytkownika. Należy włączyć muzykę zawierającą dużą ilość basu. Podczas odsłuchu należy naciskać jeden 

z czterech przycisków odpowiedzialnych za ustawienie fazy i przez chwilę słuchać w tym ustawieniu a następnie naciskać 

kolejny przycisk fazy. W większości typowych instalacji jeden z czterech przycisków fazy zaoferuje wyraźnie lepsze 

zestrojenie subwoofera z głośnikami. Wyświetlacz LED będzie wyświetlał napis „PH” oraz stopień fazy: 0, 90, 180 lub 270. 

LIGHT – Istnieje możliwość wyłączenia wyświetlacza LED subwoofera SPL-Ultra. By to zrobić, należy nacisnąć przycisk 

LIGHT na pilocie zdalnego sterowania. Aby przywrócić świecenie diody, należy ponownie nacisnąć przycisk LIGHT na 

pilocie. W przypadku wyłączenia wyświetlacza, będzie się on zapalał tylko w momencie wykonywania ustawień. 

NIGHT – Tryb nocny ogranicza maksymalny poziom głośności emitowany przez subwoofer podczas wieczornego odsłuchu 

lub w przypadku bliskości sąsiadów. Naciśnięcie przycisku NIGHT uaktywnia lub dezaktywuje działanie trybu nocnego. 

Uaktywnienie trybu nocnego sygnalizowane jest poprzez ograniczoną jasność świecenia wyświetlacza LED. 

VOLUME CONTROL (REGULACJA GŁOŚNOŚĆI) – Funkcja ta odpowiedzialna jest za ustawienie poziomu głośności 

subwoofera w stosunku do głównych zestawów głośnikowych Państwa systemu. Subwoofer powinien być ustawiony na taki 

poziom głośności, który jest jak najbardziej zbliżony do poziomu głośności generowanego przez główne zestawy głośnikowe. 

Podczas naciskania przycisków regulacji głośności góra lub dół, poziom głośności będzie sygnalizowany na wyświetlaczu 

LED. 

Uwaga: Poziom głośności można również regulować za pomocą przycisków znajdujących się na tylnej ściance subwoofera. 

Przyciski te oferują taką samą funkcjonalność jak w przypadku naciskania przycisków znajdujących się na pilocie zdalnego 

sterowania. Urządzenie fabrycznie posiada ustawioną głośność na poziomie 30 jednostek z 80. 

PRESETS (USTAWIENIA ZAPROGRAMOWANE) – Subwoofer wyposażono w cztery zaprogramowane ustawienia 

charakterystyki basu: Movies (film), R&B – Rock (muzyka rockowa i R&B), Jazz – Classical (muzyka jazzowa – poważna) i 

Games (Gry). Ustawienia reprezentują następujące charakterystyki reprodukcji basu: 

Movies:  Maksymalna moc wyjściowa w celu zagwarantowania niezbędnego uderzenia w przypadku eksplozji i 

innych efektów związanych z kinem akcji. 

R&B – Rock: Oferuje charakter basu najczęściej spotykany we współczesnej muzyce rockowej. 

Jazz – Classical: Bas o największej zwartości, czystości i najniższym poziomie zniekształceń. 

Games: Maksymalny poziom głośności w celu oddania uderzenia basu w grach video. 
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Poniższa tabela przedstawia zalecane ustawienia charakterystyki basu, w zależności od gatunku muzyki. 

Rodzaj muzyki Sugerowane ustawienie 

Filmy przygodowe akcji 

Country – Rock 

Country – Soft 

Folk 

Muzyka Indie 

Pop 

Rock 

Rock alternatywny 

Blues 

Broadway i wokalna 

Muzyka dziecięca 

Chrześcijańska i gospel 

Klasyka rocka 

Poważna (klasyczna) 

Dance i DJ 

Hard Rock i Metal 

Muzyka latynoska 

Różne 

Filmy przygodowe (nie akcji) 

New Age 

Muzyka operowa i wokale 

R&B 

Rap i Hip-Hop 

Muzyka filmowa 

Gry video 

Movies 

R&B – Rock 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

R&B – Rock 

R&B – Rock 

R&B – Rock 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

R&B – Rock 

Jazz – Classical 

R&B – Rock 

R&B – Rock 

R&B – Rock 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

Jazz – Classical 

R&B – Rock 

R&B – Rock 

R&B – Rock lub Jazz – Classical 

Games 

 

Każde ustawienie odznacza się inną charakterystyką w zależności od ustawienia filtra poddźwiękowego, poziomu głośności i 

ustawienia korekcji (EQ). 

Poniższa tabela ukazuje ustawienia dla różnych trybów: 

Ustawienie 
Częstotliwość filtra 

poddźwiękowego 
Częstotliwość EQ Poziom EQ 

Różnica w poziomie 

głośności 

Movies 25 Hz 35 Hz +4 dB +5 dB 

R&B - Rock 28 Hz 50 Hz +4 dB +1 dB 

Jazz – Classic 

(Reference) 
15 Hz N/A N/A N/A 

Games 34 Hz 62 Hz +4 dB +4 dB 
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RESTORE DEFAULTS – Funkcja ta umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych subwoofera SPL-Ultra. Naciśnięcie 

przycisków Presets na pilocie zdalnego sterowania w DOKŁADNIE takiej kolejności jak podano poniżej, spowoduje 

przywrócenie ustawień fabrycznych. 

1. Movies 

2. R&B – Rock 

3. Jazz – Classical 

4. Games 

5. Games 

6. Jazz – Classical 

7. R&B – Rock 

8. Movies 

Po naciśnięciu przycisków w powyższej kolejności, wyświetlacz LED wyświetli symbol „P3”, informując że przywrócono 

ustawienia fabryczne. Głośność ustawiona jest na poziomie 30 (z 80). 

 

 

Nie należy używać żadnych silnych detergentów lub środków chemicznych do czyszczenia powierzchni obudowy. Środki 

ścierne, detergenty lub inne tego typu materiały czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię obudowy. Zalecane jest używanie 

wilgotnej ściereczki do czyszczenia przedniej, tylnej i bocznych ścianek obudowy. Sucha szmatka nasączona dobrej jakości 

środkiem do czyszczenia mebli może służyć do czyszczenia ręcznie polerowanego, czarnego lakieru. 

W trakcie normalnej eksploatacji, subwoofer może być przez cały czas włączony. Przy wykorzystaniu funkcji Auto on/off , 

urządzenie włączy się automatycznie w momencie pojawieniu się na wejściach sygnału i wyłączy po kilku minutach, gdy 

sygnał nie będzie obecny. Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, zalecane jest wyłączenie zasilania 

subwoofera za pomocą głównego wyłącznika znajdującego się na tylnej ściance obudowy. 

 

 

Zanim rozpoczniecie Państwo poszukiwania autoryzowanego serwisu, prosimy sprawdzić cały system. Oto kilka 

podstawowych kwestii, które mogą być pomocne. 

1. Prosimy upewnić się, że  urządzenie podłączone jest do działającego gniazda zasilającego. 

2. Czy główny przełącznik zasilania jest w pozycji włączonej? 

3. Czy urządzenie otrzymuje sygnał ze źródła? 

4. Czy wszystkie nastawy subwoofera (głośność, zwrotnica, faza, itp.) zostały wykonane poprawnie? 

5. Jeżeli urządzenie działało przy wysokich poziomach mocy, mógł zadziałać któryś z obwodów zabezpieczających. 

Czy wbudowany wzmacniacz nie został przegrzany? 

6. Czy przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania nie został przypadkowo wciśnięty? 

7. Należy sprawdzić czy gniazda głośnikowe są solidnie zakręcone. 

8. Czy pilot zdalnego sterowania jest aktywny? Zalecamy sprawdzić i w razie konieczności wymienić baterie na nowe. 

Jeśli układ zabezpieczający uaktywnił się, urządzenie może cyklicznie włączać się i wyłączać, do momentu gdy parametry 

eksploatacyjne nie wrócą do normalnego poziomu. W niektórych, bardziej drastycznych przypadkach, urządzenie może 

całkowicie się wyłączyć. Urządzenie ponownie zacznie działać po ostygnięciu, jednakże może zaistnieć konieczność 

wyłączenia i ponownego włączenia w celu jego zresetowania. 

Następujące przypadki wymagają interwencji wykwalifikowanego serwisu technicznego: 

1. Przewód zasilający uległ uszkodzeniu. 

2. Urządzenie nie pracuje w sposób normalny lub wykazuje zmiany w działaniu. 

JJAAKK  DDBBAAĆĆ  OO  SSUUBBWWOOOOFFEERR  

ZZAANNIIMM  WWEEZZWWIIEESSZZ  SSEERRWWIISS  
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3. Urządzenie zostało narażone na działanie wody. 

4. Część obudowy lub układów elektronicznych uległo mechanicznemu uszkodzeniu. 

 

Dziękujemy za zakup subwoofera Velodyne! 

 

 

 

 

 SPL-800 Ultra SPL-1000 Ultra SPL-1200 Ultra 

Głośnik basowy 
8” (20.3 cm) 

promieniujący w przód 
(średnica tłoka 6.5”) 

10” (24.5 cm) 
promieniujący w przód 

(średnica tłoka 8”) 

12” (30.5 cm) 
promieniujący w przód 
(średnica tłoka 9.7”) 

Wzmacniacz klasa D 
2400 W dynamicznie / 

1200 W RMS 
2400 W dynamicznie / 

1200 W RMS 
2400 W dynamicznie / 

1200 W RMS 

Zwrotnica 
górnoprzepustowa 

80Hz (6 dB/oktawę) 80Hz (6 dB/oktawę) 80Hz (6 dB/oktawę) 

Zwrotnica 
dolnoprzepustowa 

40 – 120 Hz regulowana 
(12  db/oktawę, 24 db 

max) 

40 – 120 Hz regulowana 
(12  db/oktawę, 24 db 

max) 

40 – 120 Hz regulowana 
(12  db/oktawę, 24 db 

max) 

Pasmo przenoszenia 
Całkowite 
(+/-3 dB) 

 
16 – 240 Hz 
26 – 120 Hz 

 
13 – 240 Hz 
23 – 120 Hz 

 
13 – 240 Hz 
21 – 120 Hz 

Zniekształcenia 
harmoniczne 

<5% (typowo) <5% (typowo) <5% (typowo) 

Układ magnetyczny 5,8 kg 9,8 kg 9,8 kg 

Cewka 
2.5”  Dwuwarstwowa 

Wewnętrzne/zewnętrzne 
uzwojenie 

3”  Dwuwarstwowa 
Wewnętrzne/zewnętrzne 

uzwojenie 

3”  Dwuwarstwowa 
Wewnętrzne/zewnętrzne 

uzwojenie 

Wyjścia Liniowe, powyżej 80 Hz Liniowe, powyżej 80 Hz Liniowe, powyżej 80 Hz 

Wejścia Liniowe i głośnikowe Liniowe i głośnikowe Liniowe i głośnikowe 

Faza 0, 90, 180, 270 stopni 0, 90, 180, 270 stopni 0, 90, 180, 270 stopni 

Ekranowanie magnetyczne Nie Tak Tak 

Wymiary (wys, szer, gł) (cm) 
z maskownicą, nóżkami i 
pokrętłami 

(28 x 26.7 x 35.6 cm) (28 x 26.7 x 35.6 cm) (38.7 x 37.8 x 47 cm) 

Obudowa Zamknięta Zamknięta Zamknięta 

Akcesoria 
Mikrofon, podstawa 

mikrofonu, pilot 
zdalnego sterowania 

Mikrofon, podstawa 
mikrofonu, pilot 

zdalnego sterowania 

Mikrofon, podstawa 
mikrofonu, pilot 

zdalnego sterowania 

Waga brutto (ok.) 15 kg 20 kg 22 kg 

 

DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  


