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Wstęp
Dziękujemy za zakup filtra przeciwzakłóceniowego klasy Hi-End Audio TAGA Harmony. 
 

Filtr przeciwzakłóceniowy jest doskonałym dodatkiem do Twojego systemu audio lub 
kina domowego. Elektryczność dostarczana do naszych domów lub miejsc pracy 
nie jest czysta i zawsze wnosi dodatkowe szumy. Może to mieć negatywny wpływ 
na urządzenia audio-video nie tylko w sensie jakości ich pracy, ale również na ich 
bezawaryjność. 

Filtry marki TAGA Harmony redukują szumy pochodzące z gniazdka elektrycznego jak 
również izolują źródła dźwięku i obrazu od zanieczyszczeń sieci elektrycznej - jakość 
Twojego systemu będzie teraz o wiele wyższa!
 
Niniejsza instrukcja obsługi dostarczy wszelkich informacji potrzebnych do obsługi filtra 
TAGA Harmony. 
Prosimy przeczytać ją uważnie przed użytkowaniem urządzenia.

Czyszczenie 
Nie używaj silnych środków chemicznych.
Użyj gładkiej, miękkiej ściereczki do czyszczenia.

Specyfikacje
Pełna specyfikacja techniczna jest dostępna na stronie www.TagaHarmony.com oraz 
www.polpak.com.pl.
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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 WYKFALIFIKOWANYM

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 
UMIESZCZCZAĆ 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. 
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Nazwy elementów - panele

/Model PF-2000/

3

2

1 4
6

3 2 5 4 1

6 7 8

7

8

1. Przełącznik zasilania (ON i OFF) 
2. Wskaźnik zasilania 
3. Wskaźnik fazy 
4. Przycisk reset 
5. Wyświetlacz miernika napięcia 
6. Wejście przewodu zasilania 
7. Gniazda zasilające - wyjścia DIRECT (bezpośrednie - niefiltrowane) 
8. Gniazda zasilające - wyjścia FILTERED (filtrowane)

/Model PF-1000/
MODELE PODŁOGOWE

MODELE PÓŁKOWE



6

Podłączanie filtra

Kabel zasilający Kabel zasilający

1. Upewnij się, że filtr jest wyłączony (przełącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF 
i kabel zasilający jest odłączony).

2. Używając kabli zasilających (do tego produktu dołączony jest tylko przewód 
zasilający dla filtra) podłącz sprzęt audio-video do gniazd zasilania. Postępuj 
zgodnie z poniższymi zaleceniami:
GNIAZDA FILTERED (te gniazda są filtrowane, szumy elektryczne są filtrowane 
i redukowane) - podłącz tutaj źródła audio-video (odtwarzacz CD/DVD/BluRay/
Odtwarzacz multimedialny, tuner FM/AM/TV, DAC, gramofon, przedwzmacniacz, 
kolumny aktywne itp.) i urządzenia wyświetlające obraz (telewizor, projektor itp.).
GNIAZDA DIRECT (te gniazda nie są filtrowane) - podłącz tutaj urządzenia 
wzmacniające (wzmacniacz, końcówkę mocy, amplituner stereo/AV, subwoofer 
aktywny itp.)
Uwaga! Sprawdź rozdział „Obsługa” niniejszej instrukcji, aby uzyskać więcej 
informacji o fazach oraz prawidłowym podłączeniu sprzętu audio-video.

3. Twój filtr jest gotowy do pracy.

Uwaga!
Zalecamy stosowanie wtyczek Schuko we wszystkich kablach zasilających.
Uważaj, aby nie przeciążyć filtra zasilania. Dodaj wszystkie ilości energii zużywanej 
przez sprzęt audio-video podłączony do filtra - całkowita wartość nie powinna 
przekraczać maksymalnego obciążenia określonego na filtrze i w specyfikacjach 
(zwykle 10A, 2500W).
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Obsługa
Uwaga! To urządzenie wymaga jednofazowego 3-przewodowego gniazdka 
elektrycznego.

1. Podłącz kabel zasilający do filtra i do gniazdka elektrycznego.
2. Włącz filtr (przełącznik zasilania powinien znajdować się w górnej pozycji ON).

Wskaźnik zasilania powinien się zaświecić - jeśli nie, sprawdź połączenie z 
gniazdkiem elektrycznym i czy jest zasilanie.

3. Wskaźnik fazy - wskaźnik zaświeci się, gdy faza jest nieprawidłowa.

Jeśli faza jest niepoprawna, wykonaj następujące czynności:
a) Gniazdo elektryczne typu Schuko. Upewnij się, że filtr jest wyłączony (przełącznik 
zasilania znajduje się w pozycji OFF i kabel zasilający jest odłączony).
Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i obróć ją o 180 stopni a następnie włóż 
do gniazdka.

Włącz filtr - wskaźnik fazowy powinien się wyłączyć - faza jest prawidłowa.
b) Gniazdo elektryczne z bolcem uziemiającym. Upewnij się, że filtr jest wyłączony 
(przełącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF i kabel zasilający jest odłączony).
Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby odwrócić okablowanie w gniazdku 
elektrycznym.
Włącz filtr - wskaźnik fazowy powinien się wyłączyć - faza jest prawidłowa.

Uwaga! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wszelkie zmiany związane ze 
sprzętem elektrycznym należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje.

4. Gniazda zasilania w filtrze mogą mieć dodatkowe oznaczenia związane ze stykami 
żeńskimi: L - FAZA | N - NEUTRALNY.
Jeśli nie, sprawdź poniższy rysunek przedstawiający okablowanie gniazd 
zasilających (dla prawidłowej fazy).
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Obsługa

Jeśli Twój sprzęt audio-video posiada oznaczenie fazowe dla wejścia kabla 
zasilającego, upewnij się, że prawidłowo podłączasz wtyczkę kabla zasilania 
urządzenia do filtra zasilania.

5. Włącz sprzęt audio-video i ciesz się swoim systemem.
6. Reset - gniazda mocy wyjściowej zostaną wyłączone, gdy zostanie przekroczone 

maksymalne obciążenie mocy (sprawdź tylną część filtra lub specyfikacje). 
Naciśnij przycisk RESET, aby przywrócić zasilanie.

Uwaga! Jeśli chcesz wyłączyć filtr zasilania, zalecamy najpierw wyłączyć sprzęt audio-
video.

PF-2000 PF-1000
Max skok napięcia 3000V

Max skok natężenia 1000A

Max obciążenie napięciowe 470V

Filtr szumów >-10dB (2-100MHz)

Gniazda 2 Bezpośrednie, 5 Filtrowanych 4 Bezpośrednie, 4 Filtrowane

Max całkowite obciążenie
(dla wszystkich gniazd zasilających) 10A, 2500W

Zasilanie AC 230V~240V 50/60Hz

Zużycie mocy <0.1W (bez podłączonych zewnętrznych urządzeń)

Wymiary (W/S/G) 10 x 44 x 31 cm 9 x 14 x 44.5 cm

Waga (netto) 5.1 kg / szt. 3.2 kg / szt.

Rezerwujemy prawo do zmiany szczegółów specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy parametrów technicznych.

Specyfikacje

FAZA NEUTRALNY

UZIEMIENIE



www.TagaHarmony.com

Zalecamy kontakt z profesjonalnym instalatorem lub dealerem w celu instalacji produktów 
TAGA Harmony.

Rekomendujemy użycie wysokiej jakości kabli i innych akcesoriów instalacyjnych 
TAGA Harmony.

Zawartość opakowania:

Filtr przeciwzakłóceniowy  1 szt. 
Kabel zasilający    1 szt. 
Instrukcja obsługi   1 szt. 

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.

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Ten produkt został przetestowany i stworzony zgodnie z wymaganiami 
Wspólnoty Europejskiej, dyrektywy:

2014/30/EU (EMC) i 2014/35/EU (LVD).

TAGA EUROPA
POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 333A

05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl
Internet: www.polpak.com.pl
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Notes


