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Dziękujemy za wybranie wzmacniacza słuchawkowego A20 firmy beyerdynamic. Urządzenie to zostało wykonane 

z najwyższej jakości materiałów, przy bardzo restrykcyjnych normach jakościowych aby dostarczyd Paostwu 

produkt jak najwyższej jakości.  Prosimy o poświęcenie chwili czasu na uważne przeczytanie tej instrukcji przed 

użyciem produktu, nawet jeśli mają Paostwo doświadczenie z podobnymi urządzeniami. 

Dołączone akcesoria 

 Prosimy o dokładne sprawdzenie czy dostarczony do Paostwa zestaw zawiera wszystkie potrzebne 

komponenty. W przypadku gdy stwierdzą Paostwo brak którejś z części prosimy poinformowad o tym 

fakcie lokalnego dystrybutora firmy beyerdynamic.  

 Zestaw powinien zawierad: 

o Wzmacniacz słuchawkowy A20 

o Kabel zasilający 

o Instrukcja obsługi 

o karta gwarancyjna 

 

Dlaczego warto używad słuchawek ? 

Istnieje wiele powodów aby używad słuchawek: 

 Ze słuchawkami muzyka odbierana jest znacznie intensywniej niż przy użyciu głośników, ponieważ 

przetworniki znajdują się bezpośrednio przy uszach 

 Używając słuchawek jesteśmy w stanie uzyskad dźwięk doskonałej jakości, przy dużo niższej cenie.  

Jeśli chodzi o rozdzielczośd i dynamikę dźwięku,  wysokiej jakości słuchawki  są porównywalne z 

kolumnami najwyższej klasy, ponieważ te ostatnie muszą wprawid w drgania dużą ilośd powietrza aby 

dostarczyd użytkownikowi porównywalną głośnośd.  Natomiast cienkie i lekkie membrany słuchawek 

zaczynają oscylowad bardzo szybko. 

 Słuchawki umożliwiają słuchanie muzyki bez zakłóceo, nawet w hałaśliwym otoczeniu lub późno w 

nocy nie przeszkadzając sąsiadom 

Dlaczego warto używad wzmacniacza słuchawkowego? 

 Zintegrowane wzmacniacze słuchawkowe są często proste i nieefektywne. Ze względu na duże 

zaszumienie  wewnętrzne i niewystarczającą reprodukcję oryginalnej dynamiki, urządzenia te 

sprawiają iż  brzmienie muzyki  jest dośd mdłe i  ponure. 

 Istnieją  wysoko - opornościowe słuchawki, które potrzebują znacznie większego napięcia przy 

mniejszej impedancji aby wytworzyd dźwięk doskonałej jakości, dlatego wzmacniacze słuchawkowe 

takie jak A20 beyerdynamic  dostarczają więcej dynamiki i znacznie podnoszą jakośd dźwięku 

 Wzmacniacz słuchawkowy podnosi głośnośd oraz zapewnia znacznie lepszą reprodukcję basu, nawet 

przy użyciu mniejszej mocy wyjściowej. Używając słuchawek wraz ze  wzmacniaczem słuchawkowym 

upewnij się iż poziom głośności jest ustawiony w taki sposób aby nie dochodziło do zniekształceo 

dźwięku. 

 

   

  



5 Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Prawdopodobna 
przyczyna 

Rozwiązanie 

Wzmacniacz nie działa. Dioda 
nie świeci mimo iż zasilanie 
jest  podłączone 

 Produkt musi trafid do 
autoryzowanego serwisu 
 

Nie ma dźwięku mimo iż 
słuchawki są podłączone 
prawidłowo. Dioda świeci się 
na zielono  

Wybrane inne źródło dźwięku, 
dźwięk ściszony do minimum, 
uszkodzony kabel 

Sprawdź wybrane źródło 
dźwięku oraz kable na tylnym 
panelu wzmacniacza. Ustaw 
odpowiednią głośnośd 

 

6 Specyfikacja techniczna 
 

Opornośd wejściowa 25kOhm 

Maksymalne wzmocnienie 18 dB 

Pasmo przenoszenia 10 Hz – 100 kHz (-1 dB) 

T.H.D. 0,01% przy 170 mW/250 Ω 

Separacja kanałów >  80 dB 

Moc wyjściowa 100 mW /600 Ω 
170 mW/250 Ω 
150 mW/30 Ω 

Nieważony stosunek sygnału do szumu > 100 dB 

Opornośd wyjściowa Linia wyjściowa (w zależności od 
podłączonego urządzenia), 100 Ω 
wyjście słuchawkowe 

Pobór prądu  <10 W 

Złącza audio 2 xWyjście słuchawkowe 6,35mm 
2 x RCA wyjście audio 
2 x wejście audio (pozłacane gniazda 
RCA) 

Wymiary 164 x 212 x 55 mm 

Waga Ok. 1,6 kg 

1 Funkcjonalność 
 Wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy A20 w całości został zaprojektowany i wykonany w 

Niemczech. 

 Specjalnie zaprojektowane obwody zapewniają doskonałą, naturalną reprodukcję dźwięku, o bardzo 

wysokiej rozdzielczości i przestrzenności. 

 Potężny zasilacz pozwala uniknąd zakłóceo dynamicznych. 

 Mimo iż wzmacniacz słuchawkowy A20 został zaprojektowany  do korzystania z naszymi słuchawkami 

Premium Line, doskonale nadaje się też do wykorzystania wraz ze słuchawkami innych producentów. 

 A20 obsługuje do 2 par słuchawek 

 

 

2 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi 

 Zachowaj instrukcję na przyszłośd 

 Postępuj zgodnie z instrukcją bezpieczeostwa 

 Należy przestrzegad wszystkich wskazówek 

 Instaluj wzmacniacz zgodnie z niniejszą instrukcją 

 Aby uniknąd uszkodzenia słuchu zawsze  zmniejsz głośnośd przed włączeniem wzmacniacza lub 

przełączeniem źródła dźwięku, ponieważ podłączone urządzenia lub odtwarzany materiał dźwiękowy 

może mied różny poziom głośności 

 Wzmacniacz słuchawkowy A20 jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Aby 

zredukowad ryzyko pożaru lub zwarcia nie narażaj urządzenia na deszcz lub wilgod.  Z tego powodu 

nie należy instalowad go w bezpośrednim sąsiedztwie basenów, pryszniców  lub w innych 

pomieszczeniach o wyjątkowo dużej wilgotności 

 Czyścid wyłącznie suchą tkaniną taką jak została dołączona do zestawu 

 Kabel zasilający należy ułożyd tak aby nie był narażony na uszkodzenie. 

 Wszystkie kable należy ułożyd w ten sposób aby uniknąd potknięd 

 Odłącz zasilanie wzmacniacza podczas wyładowao atmosferycznych, lub gdy nie używasz go przez 

dłuższy czas 

 Przed podłączeniem urządzenia upewnij się iż napięcie w twojej sieci odpowiada napięciu zasilania 

wzmacniacza. Złe napięcie w sieci może doprowadzid do zniszczenia urządzenia lub porażenia 

prądem. 

 Jeżeli wzmacniacz spowoduje spięcie, należy je natychmiast odłączyd od zasilania i oddad  do 

naprawy. 

 Urządzenie może byd otwierane i naprawiane tylko przez wyszkolony personel, nie autoryzowane 

otwarcie może doprowadzid do porażenia prądem. 

  Nie dotykad kabla zasilającego mokrymi rękoma.  

 Kabel zasilający musi byd podłączony w sposób trwały. Luźny kabel może doprowadzid do pożaru. 

 Kabel sieciowy odłączaj ciągnąc za wtyczkę, nigdy za kabel ponieważ może to doprowadzid do 

uszkodzenia kabla  a w konsekwencji do pożaru. 



 W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, nie korzystaj z urządzenia 

 Nie należy wkładad przedmiotów w otwory. Mogłoby to spowodowad uszkodzenie urządzenia i / lub 

zranienia 

 Wykonywanie jakichkolwiek napraw może byd dokonywane tylko przez serwis. 

3 Utylizacja 
 Ten symbol na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i 

elektroniczny powinny byd unieszkodliwiane pod koniec jego życia oddzielnie od odpadów z 

gospodarstw domowych. Istnieją oddzielne systemy zbiórki recyklingu w UE. Aby uzyskad 

więcej informacji prosimy o kontakt z władzami lokalnymi lub sprzedawcą, u którego został 

zakupiony produkt    

 

4 Elementy sterujące i wskaźniki 
 

 

 

 

1. Włącznik/wyłącznik urządzenia , dwu kolorowy LED określający stan urządzenia 

 Czerwony – czuwanie, urządzenie nie jest aktywne, brak sygnału na wyjściu słuchawkowym 

 Zielony – urządzenie jest aktywne, wzmocniony sygnał ze źródła dźwięku kierowany jest do wyjśd 

słuchawkowych z ustawioną głośnością 

Ważne:  

Ten przycisk nie odłącza urządzenia od prądu, jedynie wprowadza je w stan gotowości.  

2. Złącza słuchawkowe 6,35 mm 

Ważne: Wyjścia słuchawkowe są połączone równolegle, kontrola głośności odbywa się dla dwóch par 

słuchawek jednocześnie, dlatego zalecamy używanie słuchawek o tej samej impedancji, aby nie było 

różnicy w poziomie głośności.  

3. Kontroler głośności 

Ważne: 

 Chcielibyśmy podkreślid, iż bardzo głośne słuchanie muzyki przez długi okres może spowodowad 

nieodwracalnie uszkodzenie słuchu. Dlatego  aby uniknąd uszkodzenia słuchu zawsze  zmniejsz głośnośd 

przed włączeniem wzmacniacza lub przełączeniem źródła dźwięku, ponieważ podłączone urządzenia lub 

odtwarzany materiał dźwiękowy może mied różny poziom głośności. 

Prosimy o upewnienie się iż ustawiona głośnośd nie jest za wysoka. Praktyczna zasada: Im większa głośnośd 

tym krótszy czas odsłuchu. Według przepisów dotyczących bezpieczeostwa i zdrowia, hałas podczas 8 

godzinnego dnia pracy nie może przekraczad 85 dB, podniesienie głośności o 3 dB skraca czas dwu krotnie 

tzn. 88 dB – 4 godz. , 91 dB – 2 godz. Itd. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Sekcja INPUT: Wejście , podłącz  źródło dźwięku takie jak CD,DVD 

Sekcja OUTPUT:  zmostkowane wyjście sygnału z wejścia . Służy do podłączenia wzmacniacza stereo, 

aktywnego zestawu kolumn  itp. 

6. Gniazdo zasilające 230 V 

 

 

 

 


