
Instrukcja  obsługi  interfejsu  wzmacniacza  2+1 

 

Subwoofer  aktywny  Granat-Audio  wyposażony  jest  we  wzmacniacz,  zasilający  
siebie  samego,  oraz  jedną,  lub  dwie  satelity.  W  niniejszej  instrukcji  opisywany  będzie  
wzmacniacz  z  interfejsem  stereo,  czyli  zasilający  dwie  satelity. 

 

W  lewym  górnym  rogu  znajdują  się  trzy  diody.  Migając,  wskazują  kanał  
wzmacniacza,  który  aktualnie  osiąga  pełną  moc.  Świecenie  ciągłe  informuje  o  
przegrzaniu  lub  innym  problemie  z  urządzeniem. 

Poniżej  znajduje  się  złącze  serwisowe  USB.  Służy  ono  do  aktualizacji  
oprogramowania  DSP  (opisano  w  osobnym  pliku). 

Na  środku  znajduje  się  wyświetlacz  LCD,  informujący  o  parametrach  wzmacniacza.  
Po  jego  prawej  stronie  gałka  do  regulacji  nastaw  wzmacniacza. 

Poniżej  przedstawiono  ekran  główny  dla  subwoofera  S18  2+1: 

 

U  góry  wyświetlony  jest  model  urządzenia.  W  dolnej  linii  zaś  pokazany  jest  numer  i  
nazwa  załadowanego  presetu. 

 

Obrót  gałką  regulacyjną  w  lewo,  lub  prawo,  powoduje  odpowiednio  zmniejszenie,  lub  
zwiększenie  głośności  całego  zestawu: 

 

Po  chwili  bezczynności,  urządzenie  powraca  do  ekranu  głównego. 

 

Naciśnięcie  gałki  regulacyjnej  umożliwia  wejście  w  strukturę  menu: 

 



Poruszanie  się  po  menu  dokonuje
powoduje  wejście  w  wybraną  
do  ekranu  głównego. 

Sub  volume: 

Służy  do  regulacji  poziomu  subwoofera
60  do  +6dB. 

 

Następnie  mamy  trzy  opcje  On/Off:

Załączenie  Trybu  Soft  powoduje

Opcja  Kickbass  dodaje  tzw.  k

Opcji  Cardio  używamy  w  zestawie
aktywna  musi  być  ona  tylko  i
aby  bas  był  tłumiony. 

 

dokonuje  się  za  pomocą  obrotu  gałką.  Przyci
  znakiem  „>”  opcję.  Wybranie  EXIT

 

subwoofera  względem  satelit.  Można  

On/Off: 

 

powoduje  bardziej  łagodne  brzmienie  zestawu.

kopa  do  basu.  Bas  brzmi  bardziej  twardo

 

zestawie  z  co  najmniej  dwoma  subwooferami,
i  wyłącznie  w  subwooferze  po  stronie,

  

Przyciśnięcie  gałki  
EXIT  powoduje  powrót  

  ustawić  poziom  od  -

zestawu. 

twardo  i  szybko. 

subwooferami,  przy  czym  
stronie,  w  którą  chcemy,  

 



 

 

   

 

Następnie  mamy  do  wyboru  listę  presetów,  którą  otwieramy  wchodząc  w  LOAD  
PRESET.   

 

Na  liście  znajdują  się  presety  do  współpracy  z  naszymi  satelitami.  Ostatni  preset  o  
nazwie  „[nazwa  basu]  inne”  umożliwia  pracę  z  dowolną  inną  satelitą,  której  
impedancja  znamionowa  nie  spada  poniżej  4om.  Wyłączane  są  wtedy  wszelkie  
equalizery,  zostaje  aktywny  jedynie  crossover  110Hz  BUT24. 

 

 

Na  końcu  dostępna  jest  opcja  przywrócenia  ustawień  fabrycznych,  która  resetuje  
wszystkie  ustawienia  w  menu,  ale  zostawia  aktualnie  wczytany  preset. 

 

 

 


