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Wstęp
Dziękujemy za zakup aktywnych głośników TAV-500B TAGA Harmony.
Niniejsza instrukcja dostarcza wszystkich potrzebnych informacji o TAGA Harmony
TAV-500B. Prosimy się z nią szczegółowo zapoznać przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia.

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

Specyfikacja
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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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.

 Dla produktów wyposażonych w oddzielny zasilacz 
należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni 
ze wszystkich bocznych stron i górnej części zasilacza.

 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 
dodatkowymi 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.



Instalacja systemu

1. Wejście Audio RCA 
2. Przełącznik zasilania
3. Gniazdo zasilania AC
4. Wyjście głośnikowe
5. 3.5mm wejście AUX
6. Dioda LED

7. Regulator głośności
8. Regulator tonów wysokich
9. Regulator tonów niskich
10. Przyciski sterowania
11. Gniazdo USB
12. Gniazdo kart SD / MMC

Panel tylny głośnika aktywnego

～220-230V/50Hz
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Panel kontrolny na bocznej ściance głośnika aktywnego

CAUTION
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Podłączenie aktywnego głośnika 
do głośnika pasywnego

Połączenie Bluetooth®:
• Włącz głośniki przełącznikiem zasilania POWER na tylnym panelu.
• Włącz Bluetooth® na Twoim urządzeniu źródłowym audio np.: smartphonie, laptopie itp.
• Dioda LED na panelu kontrolnym głośnika aktywnego musi świecić na CZERWONO, 

wskazuje to, że głośnik jest włączony. Naciskaj wielokrotnie przycisk INPUT do czasu 
aż dioda LED zmieni kolor na NIEBIESKI.

• Wyszukaj głośniki TAV-500B na Twoim urządzeniu źródłowym audio np.: smartfonie, 
laptopie itp.

• Wybierz głośniki TAV-500B na Twoim urządzeniu źródłowym audio i wciśnij „Powiąż”. 
• Głośniki TAV-500B będą teraz gotowe do bezprzewodowego odtwarzania muzyki w 

zasięgu około 10 metrów pomiędzy urządzeniami.

Uwaga! Szczegółowe informacje na temat obsługi Bluetooth® znajdują się w instrukcji 
użytkownika źródła dźwięku. Działanie i nazwy konkretnych funkcji mogą się różnić w 
zależności od różnych urządzeń.

Połączenie Bluetooth®

• Upewnij się, że przełącznik zasilania POWER jest w pozycji OFF (głośnik aktywny 
jest wyłączony).

• Używając załączonego interkonektu do połączenia głośników pasywnego i 
aktywnego połącz wyjście SPEAKER OUT na tylnym panelu aktywnego głośnika z 
wejściem SPEAKER IN na tylnym panelu głośnika pasywnego.

• Włącz głośniki przesuwając przełącznik zasilania POWER na pozycję ON.
• Głośniki są gotowe do użycia.

Interkonekt

Głośnik pasywny Głośnik aktywny

Ważne uwagi! Połączenie Bluetooth®
• Gdy odejdziesz od zasięgu działania odbiornika Bluetooth® TAV-500B, połączenie 
Bluetooth® może zostać utracone i będziesz musiał powtórzyć procedurę 
parowania.
• Jeśli chcesz użyć innego źródła dźwięku Bluetooth® niż aktualnie aktywne, musisz 
odłączyć aktywne połączenie i rozpocząć procedurę połączenia Bluetooth®.
• Technologia Bluetooth® nie zawsze jest prawidłowo zaimplementowana na 
komputerach osobistych i może nie działać prawidłowo.
• Należy unikać przeszkód między źródłem dźwięku a systemem - może to 
pogorszyć lub przerwać transmisję dźwięku.

!
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• VOLUME: Przekręć regulator głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom 
głośności. Możesz również dostosować głośność źródła audio (smartfon, laptop, 
odtwarzacz CD, itp.), aby zwiększyć lub zmniejszyć tym samym poziom głośności 
głośników TAV-500B.

• TREBLE: Pozwala na regulację wysokich częstotliwości, podbicie lub odcięcie o 7dB 
przy 10 kHz.

• BASS: Pozwala na regulację niskich częstotliwości, podbicie lub odcięcie o 7dB przy 
100 Hz.

• INPUT: Naciskaj ten przycisk, aby wybrać jedno z następujących źródeł: AUX/LINE,
• Bluetooth®, USB lub SD/MMC (dwa ostatnie mogą być wybrane tylko jeśli jest 

włożony dysk USB lub karta SD/MMC). 
USB, karta SD/MMC zostaną automatycznie wybrane jako źródło po dołączeniu 
pamięci USB lub karty SD/MMC - piriorytet ma ostatnio dołączone urządzenie. 
Dioda LED wskazuje aktualny stan wejścia:

Obsługa (boczny panel)

Uwaga! Jeśli odłączona zostanie zarówno pamięć USB jak i karta SD/MMC TAV-500B 
zawsze wróci do ustawienia wejścia AUX/LINE.

Uwaga! Zniekształcenia i pogorszenie jakości dźwięku mogą wystąpić, gdy poziom 
głośności jest zbyt wysoki - obniż wtedy natychmiast poziom głośności, w przeciwnym razie 
może to spowodować uszkodzenie systemu i być podstawą do nieuznania gwarancji.

Jeśli źródłem jest urządzenie Bluetooth®; pamięć USB lub karta SD/MMC, możesz 
kontrolować dołączone urządzenia przyciskami sterowania znajdującymi się na 
bocznym panelu kontrolnym:
• Wciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie.
• Aby zatrzymać odtwarzanie wciśnij przycisk PLAY/PAUSE. Wznowienie odtwarzania 

nastąpi przez ponowne wciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE.
• Wybór następnej ścieżki nastąpi przez wciśnięcie przycisku NEXT/VOL+.
• Wybór poprzedniej ścieżki nastąpi przez wciśnięcie przycisku PREV/VOL- .
• Aby zatrzymać odtwarzanie przez TAV-500B zatrzymaj odtwarzanie na dołączonym
• urządzeniu lub zmień wejście INPUT na głośniku.

Uwaga! Niektóre z powyższych funkcji mogą być niedostępne dla wszystkich urządzeń 
Bluetooth®, dysków USB lub kart SD/MMC.

Połączenie przewodowe TAV-500B:
   TAV-500B posiada opcję dołączenia źródeł audio takich jak odtwarzacze CD/MP3/MP4, 
   laptop, smartfon, komputer PC itp., przy pomocy kabli. TAV-500B oferuje wejście LINE IN 
   Stereo RCA jak również 3.5mm Stereo mini-jack.

Uwaga! Nie używaj obu opcji połączeń przewodowych jednocześnie.

Status diody LED Status głośników
CZERWONY Miga Zasilanie - AUX/LINE IN
NIEBIESKI Miga Parowanie Bluetooth®

NIEBIESKI Ciągłe światło Bluetooth® połączony
FIOLET Miga USB, SD/MMC aktywne



www.TagaHarmony.com

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

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

Zawartość opakowania:
1.5 m odłączany kabel zasilania     1szt.
3 m interkonekt do połączenia głośników pasywnego i aktywnego 1szt.
1.8 m interkonekt stereo audio 3.5 mm - 3.5 mm mini jack  1szt. 
1.8 m interkonekt stereo audio RCA-RCA    1szt.
Instrukcja obsługi       1szt.

Przetwornik 
wysokotonowy 25mm (1”) TWG, jedwabna kopułka

Przetwornik 
średnioniskoto-
nowy

165mm (6.5”), wzmocniona papiero-
wa membrana

Wbudowany 
wzmacniacz

2 x 25W RMS / 90W Moc dyna-
miczna,
klasa A/B

Pasmo przenosze-
nia (+/- 3dB) 52Hz - 20kHz

Czułość 85dB / Czułość wejściowa: 600mV

Specyfikacja 
Połączenia przewo-
dowe

3.5mm mini-jack stereo, RCA stereo, 
USB (MP-3 i ładowanie do
700mA), karta SD/MMC

Połączenia bezprze-
wodowe Bluetooth®

Zasilanie i zużycie 
energii AC 220 – 230V /  50Hz ; 100W

Wymiary (W x S x G) 32 x 20  x 26 cm 

Waga (netto) Aktywny: 6.1 kg / Pasywny 5.0 kg

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.

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

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

05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: sales@TagaHarmony.com

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: 

2004/108/EU (EMC) & 2014/54/EU (R&TTE) & 2006/95/EU (LVD)




