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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
WAŻNE
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE SEKCJĘ PRZED OBSŁUGĄ!

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE NARAŻAJ 
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIGDY NIE ZDEJMUJ

POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU
UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANYM

PRACOWNIKOM SERWISU.

   

UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, 
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW 
WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZAĆ 
SIĘ NA URZĄDZENIU.

OSTRZEŻENIE! DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY 
UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

OSTRZEŻENIE! DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEŃ BEZPIECZNIK 
TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ 
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA! URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ 
WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu 
ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością 
wystąpienia nieizolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, 
które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka. 



Instrukcje dot. bezpieczeństwa
 1. Przeczytaj Instrukcję - Wszystkie informacje 

dotyczące 
 bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed 

obsługą.
 2. Zachowaj Instrukcję - Instrukcje dotyczące 
 bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do 

wglądu.
 3. Zastosowanie ostrzeżeń - Wszystkie uwagi 

dotyczące
 bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie 

stosowane. 
 4. Przestrzeganie Instrukcji - Wszystkie instrukcje
 dot. obsługi i sposobu użycia powinny być 

przestrzegane.
 5. Czyszczenie - Odłącz urządzenie od gniazda 

zasilania
 przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli.
 Przetrzyj suchą miękką szmatką.
 6. Woda i wilgoć - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu
 wody - na przykład blisko wanny, kabiny 

prysznicowej,
 kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w
 pobliżu basenu, itp.
 7. Akcesoria - Nie umieszczaj urządzenia na
 niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych 

powierzchni. Produkt może upaść, powodując 
obrażenia dziecka lub dorosłego, oraz poważne 
uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, 
mocowaniami dostarczanymi razem z urządzeniem 
lub zalecanymi przez producenta. Każdy sposób 
montażu urządzenia powinien być zgodny z 
instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe 
dostarczone przez producenta.

 8. Wentylacja - Otwory wentylacyjne powinny mieć
 zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą
 odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie 

powinny być blokowane przez umieszczanie 
urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie, itp. 
Urządzenie nie powinno być instalowane w 
miejscach nie zapewniających odpowiedniej 
instalacji takich jak regał na książki, chyba, że 
zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

 9. Źródła zasilania - Urządzenie powinno być
 zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych
 na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła 
 w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym
 dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń
 zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj
 się z instrukcją obsługi.
 10. Uziemienie i polaryzacja - Produkt może być 
 wyposażony w polaryzowaną wtyczkę prądu 

zmiennego (wtyczka z jedną blaszką szerszą niż 
pozostałe). Wtyczka ta pasuje do gniazda tylko w 
jeden sposób. Służy to poprawie bezpieczeństwa. 
Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić wtyczki 
w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie 
pasuje do gniazda skontaktuj się z elektrykiem, 
aby wymienił gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia 
wtyczki.

 11. Zabezpieczenie kabla zasilania - Kabel zasilania 
powinien zostać położony tak, aby nie był narażony 
na zdeptanie, przebicie, należy zwrócić szczególną 

uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku gniazda 
zasilania, oraz w miejscu gdzie “wychodzą” z urządzenia.

12. Burze - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas
 burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres, odłącz 

je od gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie kable. 
Zabezpieczy to urządzenie przed wyładowaniami atmosfe-
rycznymi, oraz spięciami linii elektrycznej.

13. Przeciążenia - Nie należy przeciążać gniazda ściennego do-
datkowymi rozgałęziaczami, może to spowodować porażenie 
elektryczne lub pożar.

14. Przedmioty i płyny - Nigdy nie wpychaj żadnych 
 przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego 
 wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując 
 porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj 
 urządzenia na zachlapanie, oraz zadbaj, aby żadne 
 urządzenia wypełnione płynami jak wazony nie
 były umieszczane na urządzeniu.
 15. Serwisowanie - Nie podejmuj samodzielnych
 prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to
 narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz
 inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy
 wykwalifikowanemu personelowi.
 16. Uszkodzenia wymagające serwisu - Odłącz
 urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu
 personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:

• Jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
• Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia
 inne obiekty;
• Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
• Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją.
 Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi,
 nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem 

wymagającym ingerencji wykwalifikowanego personelu do 
przywrócenia prawidłowego

 działania;
• Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny 

sposób;
• Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - 

konieczna jest interwencja serwisu.
 17. Wymiana części - Jeśli wymagana jest wymiana
 komponentów, upewnij się, że technik użył części
 zalecanych przez producenta lub o podobnej 
 charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane 
 zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem 
 elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
 18. Test bezpieczeństwa - Po każdej wizycie w serwisie
 lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie
 bezpieczeństwa użytkowania produktu i poprawności
 jego działania.
 19. Ścienny lub sufitowy montaż - Produkt powinien być 

montowany na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z 
zaleceniami producenta.

 20. Ciepło - Produkt powinien być umieszczony z
 dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec
 lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).
21.   [Dotyczy produktów wyposażonych w lampy 

próżniowe] Klatka lamp – Dla bezpieczeństwa 
użytkownika i ochrony lamp, to urządzenie 
może być wyposażone w klatkę ochronną lamp.
Nie zalecamy jej zdejmowania dopóki nie zachodzi konieczność  
wymiany lamp. 
Po zdjęciu klatki - nie dotykaj lamp – mogą być gorące i 
spowodować bolesne oparzenia skóry.
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WSTĘP

Dziękujemy za zakup końcówki mocy Anthem lub Anthem Statement.
Produkty marki Anthem są produkowane aby zapewnić każdemu właścicielowi najwyższej klasy 
sprzęt audio zapewniający niezapomniane wrażenie z odsłuchu zarówno stereo jak i prawdziwie 
kinowych wrażeń w konfiguracji wielokanałowej. Do produkcji urządzeń Anthem użyto najwyższej 
klasy materiałów oraz technologii wprowadzając wiele innowacyjnych rozwiązań oraz materiałów.

Uwaga! Zachowaj rachunek potwierdzający zakup urządzenia – bez niego gwarancja wystawiana 
na urządzenie jest nieważna.

PRZED PODŁĄCZENIEM

Sprawdź czy otrzymałeś wszystkie elementy wymienione na liście poniżej i zgłoś ewentualne 
braki sprzedawcy. Na wypadek transportu urządzenia w inne miejsce w przyszłości, zachowaj 
opakowanie. Zachowaj rachunek, który otrzymałeś od autoryzowanego dealera Anthem podczas 
zakupu – bez niego nie przysługuje Ci serwis gwarancyjny.

 
Uwaga!
• Uważnie przeczytaj wszystkie uwagi bezpieczeństwa wymienione na początku tej instrukcji.
• To urządzenie jest ciężkie – nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu lub na meblach 
instalacyjnych, w których istnieje zagrożenie upadku lub jakiekolwiek niebezpieczeństwo 
uszkodzenia sprzętu.
• Nie podłączaj zasilania jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie uszkodzenia przewodu.
• Wyłącznik urządzenia na przednim panelu jak i przełącznik na tylnym nie odłączają urządzenia 
od zasilania. Upewnij się, ze przewód (przewody) zasilający jest swobodnie dostępny.
• Do podłączenia urządzenia używaj tylko podwójnie izolowanych dołączonych kabli.
• Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia aby zapewnić niezawodną pracę oraz zapobiec 
przegrzaniu urządzenia. Wielkość przestrzeni jakiej potrzebuje urządzenie do prawidłowej pracy 
zależy od przepływu powietrza oraz temperatury otoczenia. Instalacja wewnątrz zamkniętych 
przestrzeni nie jest zalecana.
• Nie stosowanie się do instrukcji, zaleceń oraz ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji obsługi 
jest naruszeniem standardów dotyczących obsługi urządzenia, które uwzględniano przy jego 
konstruowaniu.

UWAGI UŻYTKOWE

• Odłącz kabel zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem innych komponentów.
• Jeśli urządzenie było transportowane w zimnej temperaturze, pozwól nabrać mu temperatury 
pokojowej przed uruchomieniem.
• Nie usuwaj górnej pokrywy.
• Nie modyfikuj produktu.
• Z powodu ciągłych udoskonaleń, specyfikacja może ulec zmianie. Jeżeli niniejsza instrukcja 
zawiera nieścisłości zajrzyj na www.anthemAV.com po najnowszą instrukcję obsługi.
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ZASILANIE
Na terenie Polski oraz innych krajów, w których napięcie liniowe to 220V, 230V lub 240V, 
urządzenie to (wersja wysokonapięciowa) pracuje przy jednofazowym zasilaniu prądem 
elektrycznym oferującym napięcie pomiędzy 216V, a 264V przy częstotliwości 50 lub 60 Hz.
Tylko Anthem Statement P5: podłącz przewody zasilające do dwóch różnych obwodów, gdyż 
podłączenie ich do jednego, może spowodować jego przeciążenie.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA
• Podczas podłączania lub rozłączania innych komponentów odłącz przewód (P5: przewody) 
zasilający.
• Nie demontuj pokrywy górnej.
• Nie modyfikuj produktu.

TERMINALE WEJŚCIOWE
Zbalansowane wtyki XLR oferują najwyższą jakość transmisji, szczególnie przy długich
przewodach ponieważ redukują wpływ szumów oraz zakłóceń. Używając terminali XLR w
przypadku gdy przedwzmacniacz generuje sygnał 1x na wyjściu liniowym ustaw przełącznik
wejścia na 0 dB. Gdy przedwzmacniacz generuje sygnał 2x na wyjściu liniowym ustaw
przełącznik wejścia na -6 dB. Jeżeli Twój przedwzmacniacz nie posiada terminali XLR, użyj
pojedynczych wtyków RCA oraz ustaw przełącznik wejścia w pozycje najbliższą terminali
RCA.
Uwaga! Modele z serii PVA nie posiadają terminali typu XLR, należy je łączyć przy pomocy
terminali RCA.

Pod żadnym pozorem nie używaj wtyków typu „RCA-compatible”, które posiadają 
wydrążony bolec z dziura na końcu – podłączając je do końcówek mocy Anthem może 
spowodować wewnętrzne uszkodzenia.

TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Zależnie od poziomu sygnału wejściowego, napięcie na terminalach głośnikowych może być 
wystarczająco wysokie aby wywołać porażenie prądem elektrycznym – przed podłączaniem 
głośników upewnij się, ze zasilanie jest odłączone. Upewnij sie również, ze głośniki jakie 
podłączasz są dostosowane do mocy Twojej końcówki mocy – przesterowane głośniki mogą ulec 
uszkodzeniu.
Podłącz czerwony (+) terminal głośnika do czerwonego (+) terminala odpowiedniego kanału 
końcówki mocy oraz czarny (-) terminal głośnika do czarnego (-) terminala odpowiedniego kanału 
końcówki mocy. Powtórz tą czynność dla każdego głośnika wybierając odpowiednie terminale 
na końcówce mocy. Używaj odpowiednio izolowanych kabli głośnikowych mogących obsłużyć 
maksymalna moc urządzenia. Nie przesadzaj z siła dokręcania terminali, może to doprowadzić do 
ich uszkodzenia. Pojedynczy terminal akceptuje jedno połączenie do jednego głośnika.

TRYBY WŁĄCZANIA
Dzięki ulokowanemu na tylnym panelu 3-stopniowym przełączniku, istnieje możliwość 
ustawienia sposobu włączania/wyłączania urządzenia. Aby użyć wyzwalacza (Triger-ON), 
podłącz standardowy, pojedynczy 3.5 mm kabel mini Jack pomiędzy końcówka mocy, a 
przedwzmacniaczem lub inna jednostka sterująca. Gdy wszystkie inne połączenia będą gotowe, 
podłącz kabel zasilający do urządzenia, a następnie do gniazda zasilania. Po kilku sekundach od 
włączenia zasilania możesz usłyszeć kilka „pstryknięć” z wewnątrz urządzenia.

Tryb „Manual-On”
Jeśli przełącznik jest ustawiony w tej pozycji urządzenie jest włączane/wyłączane przyciskiem na 
przednim panelu.
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Tryb „Trigger-On”
Jeśli przełącznik jest ustawiony w tej pozycji urządzenie jest włączane/wyłączane 
zdalnie. Gniazdo „INPUT” 3.5 mini Jack odbiera impuls (5-24V) od innego 
urządzenia lub kontrolera. Taki sam sygnał wyzwalacza może być podłączony 
„dalej” do innego urządzenia przez gniazdo „OUTPUT”. Używając trybu „Trigger-On”, pozostaw 
przycisk na przednim panelu w pozycji włączonej.

Tryb „Auto-On”
Opcja ta, także eliminuje potrzebę ręcznego włączania urządzenia. Urządzenie włącza się 
automatycznie gdy tylko dostanie jakikolwiek sygnał na którymkolwiek kanale oraz wyłącza się 
automatycznie 20 minut po zniknięciu sygnału. Pozostaw przycisk na przednim panelu w pozycji 
włączonej.

Diody LED:
Końcówki mocy Anthem Statement z serii A oraz P:
Diody LED umieszczone po środku przedniego panelu (obrazujące działanie poszczególnych 
kanałów) świecą się gdy urządzenie jest włączone. Używając trybów „Auto-On” oraz „Trigger-
On” dioda LED umiejscowiona w pobliżu przycisku zasilania pozostaje włączona obrazując tym 
samym tryb czuwania.

Końcówki mocy Anthem z serii PVA oraz MCA:
Dioda LED umieszczona po środku panelu przedniego świeci się na niebiesko gdy urządzenie 
jest włączone. Używając trybów „Auto-On” oraz „Trigger-On” dioda ta świeci sie na czerwono w 
trybie czuwania oraz na niebiesko gdy urządzenie jest włączone.

Wskazówka!
Końcówki mocy Anthem oraz Anthem Statement są wyposażone w zabezpieczenia przed 
przegrzaniem. W przypadku przegrzewania sie urządzenia. Dany kanał zostaje wyłączony aż 
do momentu gdy jego temperatura osiągnie bezpieczna wartość progowa. Wewnątrz obudowy 
nie ma żadnych bezpieczników. Jeśli w którymkolwiek z kanałów zacznie płynąc za wysoki prąd, 
przerywacz napięcia umieszczony na górze urządzenia od strony panelu przedniego „wyskoczy” 
do góry. Aby zresetować kanał wciśnij go z powrotem.



4

PANEL PRZEDNI

Dioda LED przycisku zasilania
Jest świeci na niebiesko wzmacniacz działa normalnie. Oznacza to również nieprawidłowe 
działanie zgodnie z poniższymi kodami. W większości przypadków tylko nieprawidłowy kanał 
jest wyłączany, więc pozostałe mogą kontynuować pracę, a następnie wznowić odtwarzanie 
automatycznie po przywróceniu normalnych warunków.

Szybkie miganie (mniej niż 1 sekunda) - kanał zwarty. Sprawdź kable głośnikowe i złącza i 
upewnij się, że nie dotykają innych przewodów lub obudowy wzmacniacza, ani żadnego metalu.

Powolne miganie (ponad 1 sekunda) - zabezpieczenie termiczne. Pozwól, aby wzmacniacz 
ochłodził się i upewnij się, że wentylacja jest odpowiednia. W warunkach nadmiernej temperatury 
temperatura musi spaść, zanim wyjście zostanie wznowione. Może to potrwać kilka minut w 
zależności od temperatury otoczenia.

Czerwona dioda LED - całkowite wyłączenie. Może to być spowodowane zwarciem w sieci lub 
zabezpieczeniem DC.
Sprawdź czy przyczyna leży we wzmacniaczu, odłączając wszystkie wejścia i przewód zasilający. 
Podłącz ponownie przewód zasilający i włącz wzmacniacz. Jeśli dioda LED nadal świeci na 
czerwono, skontaktuj się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną Anthem. W przypadku MCA-525 
dioda LED będzie również czerwona, jeśli otwarty jest jeden z bezpieczników na panelu tylnym.

Panel przedni w modelach MCA jest bardzo podobny. Poniżej pokazano panel MCA-525.
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PANEL TYLNI

1. Śruby obudowy
2. Bezpieczniki
3. Wejście i wyjście Trigger
4. Przełącznik trybu pracy (Trigger / ręczny / automatyczny)
5. Wejścia XLR
6. Wejścia RCA
7. Terminale głośnikowe
8. Wejście przewodu zasilającego (typ IEC C18)
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PANEL TYLNI

1. Przerywacz obwodu (nie pokazany – ulokowany na górze)
2. Pojedyncze gniazdo RCA
3. Przełacznik wejscia/wzmocnienia
4. Wejscie oraz wyjscie wyzwalacza (trigger)
5. Zbalansowane gniazdo XLR
6. Przełacznik trybów właczania (Trigger / Reczny / Automatyczny)
7. Terminale głosnikowe
8. Gniazdo zasilania (2 dla Anthem Statement P5)
9. Uziemienie obudowy



www.POLPAK.com.pl

Specyfikacje dla poszczególnych modeli znajdziesz na stronie www.polpak.com.pl

Po pojawieniu się problemu jeśli nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić, 
skontaktuj się z Centrum wsparcia Klienta:

Centrum wsparcia Klienta
• Odwiedź naszą stronę: www.anthemav.com/support
• Lub wyślij nam e-mail na adres: Serwis@polpak.com.pl

Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony. 
Dla użytkowników w EU (Unii Europejskiej):

Produkt został przetestowany i jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 
2014/30/EU (EMC) i 2014/35/EU (LVD)  Rady Europejskiej.

WAŻNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.

Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne), 
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi  lub komercyjnymi.

Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane 
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz, 

odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 331A
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Email: biuro@polpak.com.pl 
Internet: www.polpak.com.pl


