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Lampowy wzmacniacz przenośny

Dziękujemy bardzo za zakup produktu Fostex.
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje
dotyczące korzystania z urządzenia.
Przeczytaj ją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
po raz pierwszy.
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Wprowadzenie

Cechy HP-V1

Akcesoria

Uwaga!

HP-V1 to wysokowydajny przenośny wzmacniacz słuchawkowy, który zapewnia
wysokiej jakości dźwięk.
Urządzenie wzmacnia dźwięk urządzenia odtwarzającego z wyjścia liniowego, jak
np. przenośny odtwarzacz audio oraz wyjścia słuchawkowego.

• Urządzenie składa się z rury w początkowym stadium i wzmacniacza operacyjnego
 w drugim etapie
• Doskonały dźwięk możliwy jest dzieki naszym oryginalnym kondensatorom zrodzonym
z naszej technologii głośnikowej, opracowywanej przez wiele lat
• Wyposażony w regulację podbicia wzmacniacz słuchawkowy obsługuje szeroki zakres
 impedancji
• Łatwe podłączenie do odtwarzacza audio poprzez zaciskowe wejścia audio z przodu i
 z tyłu urządzenia
• Budowa korpusu umożliwiająca skuteczne rozpraszanie ciepła

Akcesoria znajdujące się w zestawie są wymienione poniżej. Upewnij się,
że wszystkie zostały dołączone.

• Zasilacz x 1
• HiFC 3,5 mm mini kabel stereo telefoniczny
* HiFC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hitachi Metals, Ltd.
• informacje dotyczące bezpieczeństwa x 1
• Instrukcja obsługi x 1

<Niska temperatura oparzenia>
Urządzenie może osiągnąć temperaturę wyższą od temperatury ciała w zależności od 
otoczenia. Należy pamiętać, że można się poparzyć jeśli Twoja skóra jest w kontakcie z
urządzenia lub blisko niego przez dłuższy czas.

<Interferencjia fal radiowych>
Po podłączeniu odtwarzacza audio, który jest również urządzeniem komunikacyjnym, 
takiego jak smartfon, dźwięk może zawierać szum ze względu na zakłócenia
fali radiowej w zależności od modelu urządzenia. Szum może być usunięty, jeśli zmieniony
zostanie tryb komunikacji z urządzeniem, który blokuje fale radiowe, np. tryb samolotowy.
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Funkcje

Przód

Tył

Wskaźnik zasilania
Dioda w kolorze zielonym:
urządzenie włączone
Dioda w kolorze czerwonym:
w stanie gotowości
(Na 30 sekund po
włączeniu zasilania)
Dioda wyłączona: urządzenie wyłączone

Wyjście słuchawkowe
Podłączenie słuchawek.

Gniazdo wejściowe audio (przód)
Podłączenie odtwarzacza audio.

Przełącznik podbicia
Regulacja wzmocnienia słuchawek.
Góra: Wysokie podbicie
Dół: Niskie podbicie

Włącznik zasilania / regulacja głośności
Regulacja głośności słuchawek.
Wyłączenie urządzenia przekręcając 
pokrętło do oporu w lewo.

Gniazdo wejściowe audio (tył)
Podłączenie odtwarzacza audio.

Wskaźnik ładowania akumulatora
Dioda śweici: ładowanie
Dioda miga: awaria akumulatora 
lub poza zakresem temperatur ładowania
Dioda jest wyłączona: ładowanie 
zakończone / zatrzymane

Gniazdo zasilania DC
Podłączenie do gniazdka elektrycznego
za pomocą dostarczonego adaptera 
sieciowego.
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Przygotowanie

Ładowanie

Wskaźnik ładowania baterii LED 

1 Wyłącz urządzenie.

Obróć pokrętło zasilania / głośności w lewo do oporu, aby wyłączyć urządzenie.
* Ładowanie zatrzymuje się automatycznie, gdy zasilanie jest włączone, aby zapobiec
   wzrostowi temperatury wewnętrznej.

2 Podłącz urządzenie do gniazdka.

Podłącz niazdo zasilania DC do gniazdka sieciowego za pomocą dołączonego zasilacza.
Zapali się wskaźnik ładowania baterii na czerwono podczas ładowania i gaśnie po 
zakończeniu ładowania.
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Odtwarzanie muzyki

Połączenia i reprodukcja

Regulacja podbicia

lub

• Zasilanie musi być wyłączone podczas wykonywania połączeń.
• Głośność każdego produktu musi być ustawiona na minimum przed włączeniem
   połączonych urządzeń.

Uwaga

1 Podłączanie odtwarzacza audio.
Podłącz odtwarzacz audio i urządzenie za pomocą dołączonego mini kabla telefonicznego.

* Wejścia audio znajdują się z przodu i z tyłu urządzenia. Możesz wybrać jeden z nich.
  Jeśli połączone sa oba, wówczas tylko dźwięk z przodniego jest odtwarzany.

2 Podłączanie słuchawek.
Podłącz słuchawki do gniazda wyjścia słuchawkowego.

3 Włącz urządzenie.
Urządzenie jest włączane poprzez przekręcenie pokrętła wyłącznika zasilania /
głośności w prawo.
* Bezpośrednio po włączeniu, dźwięk nie jest odtwarzany (tryb gotowości, 
  ok. 30 sekund).
   Można odtwarzać dźwięk gdy kontrolka zasilania zaświeci się na zielono.

4 Odtwarzaj muzykę z odtwarzacza audio.

5 Regulacja głośności.
Aby zwiększyć głośność, należy przekręcić pokrętło wyłącznika zasilania /
głośności w prawo.

Ustaw przełącznik podbicia w zależności od impedancji słuchawek. 
Góra: wysokie podbicie
Dół: niskie podbicie
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Maximum output  Approx. 200 mW (load resistance 32 Ω)

Connector type Φ 3.5 mm stereo mini jack

Connector type Φ 3.5 mm stereo mini jack

2.1 mm DC inlet

Approx. 3.5 hours

Approx. 10 hours (load resistance 32 Ω at normal temperature)

DC 15 V (built-in lithium-ion battery)

Approx. 4 W (with power on)

Approx. 390 g (main unit only)

88 (width) × 33 (height) × 139 (depth, including protrusions)

Specyfikacje

* Wbudowany akumulator litowo-jonowy należ poddać recyklingowi. 
Jeśli chcesz wymienić baterię, należy się skontaktować z Fostex lub 
ze sprzedawcą. Nie należy wymieniać go samodzielnie

Wyjście słuchawkowe

Gniazdo wejściowe audio

Gniazdo zasilania DC

Czas ładowania

Czas pracy ciągłej

Zasilanie

Pobór mocy

Waga

Wymiary zewnętrzne (mm)
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Rozwiązywanie problemów

Rozwiązanie problemuProblem

Częste problemy oraz sposoby ich rozwiązania.

Wskaźnik ładowania baterii miga 
podczas ładowania.

Wskaźnik ładowania akumulatora
wyłącza się nawet jeśli urządzenie
jest podłączone do gniazda zasilania
za pomocą zasilacza sieciowego.

Słyszalne zakłócenia

• Jeśli akumulator przekracza zalecaną temperaturę,
wskaźnik ładowania miga i ładowanie baterii zostaje
zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli wskaźnik 
nadal miga w normalnej temperaturze, może to być
problem z akumulatorem, jak np. rozłączony przewód. 
Proszę skontaktować się z dystrybutorem Fostex dla 
danego kraju. Listę dystrybutorów można znaleźć na 
stronie internetowej Fostex; www.fostex.com

• Urządzenie nie może być ładowane, gdy zasilanie
jest włączone. Wyłącz urządzenie przed ładowaniem.
• Jeśli temperatura baterii spadnie poniżej zalecanej,
wskaźnik ładowania baterii wyłącza się a ładowanie 
zostaje zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli
wskaźnik pozostaje wyłączony w normalnej temperaturze, 
może to być problem z akumulatorem, jak np. rozłączony
przewód. 
Proszę skontaktować się z dystrybutorem Fostex dla 
danego kraju. Listę dystrybutorów można znaleźć na 
stronie internetowej Fostex; www.fostex.com

• Po podłączeniu odtwarzacza audio, który jest również
urządzeniem komunikacyjnym, takiego jak smartfon,
dźwięk może zawierać szum ze względu na zakłócenia
fali radiowej w zależności od modelu urządzenia.
Szum może być usunięty, jeśli zmieniony zostanie tryb 
komunikacji z urządzeniem, który blokuje fale radiowe,
np. tryb samolotowy.



NAME: ATEC Audio-u. Videogeraete VertriebsgesmbH.
ADD: Im Winkel 5, A-2325 Velm, Austria
TEL: (+43) 2234-74004, FAX: (+43) 2234-74074

NAME: General Audio
ADD: Raymond Pelgrimslaan 101, B-1702 Groot-Bijgaarden, 
Belgium
TEL: (+32) 2-4630650, FAX: (+32) 2-4661500

NAME: Benum Nordic A/S
ADD: Meterbuen 18, Skovlunde, 2740 Denmark
TEL: (+45) 4451-8900, FAX: (+45) 4451-8911

NAME: Noretron Oy Audio
ADD: P. O. Box 22, FIN-02631 Espoo, Finland
TEL: (+358) 9-5259330, FAX: (+358) 9-52593352

NAME: Sennheiser France
ADD: 128 bis, avenue Jean-Jaures, 94851 Ivry-sur-Seine Cedex, 
France
TEL: (+33) 1 4987 0300, FAX: (+33) 1 4987 0324

NAME: Mega Audio GmbH
ADD: Stromberger Str. 32, D-55411 Bingen, Germany
TEL: (+49) 6721-94330, FAX: (+49) 6721-32046

NAME: Bon Studio S. A.
ADD: 6 Zaimi Street, Exarchia, 106.83 Athens, Greece
TEL: (+30) 210-3809-605, 606, 607, 608
FAX: (+30) 210-3845-755, 210-3827-868

NAME: I. D. elrf. electronic Ltd.
ADD: ARMULA 38 108 REYKJAVIK, ICELAND
TEL: (+354) 588 5010, FAX: (+354) 588 5011

FOSTEX CO.
3-2-35, Musashino, Akishima-shi, Tokyo Japan, 196-0021

NAME: Proel S. p. A.
ADD: Zona Via Alla Ruenia, 37/43 64027 - Sant’Omero (Teramo), 
Italy
TEL: (+39) 0861-81241, FAX: (+39) 0861-887862

NAME: IEMKE ROOS AUDIO B. V.
ADD: Kuiperbergweg 20, 1101 AG Amsterdam, The Netherlands
TEL: (+31) 20-697-2121, FAX: (+31) 20-697-4201

NAME: Siv. Ing. Benum AS
ADD: P. O. Box 145, Vinderen, 0319 Oslo, Norway
TEL: (+47) 2213 9900, FAX: (+47) 2214 8259

NAME: Letusa S. A.
ADD: C/Laguna 10, 28923 Alcorcon, Madrid, Spain
TEL: (+34) 91-4862800, 91-4470898, FAX: (+34) 91-6414597

NAME: Benum Nordic A/S
ADD: Aldermansvagen 17, 171 48 Solna, Sweden
TEL: (+46) 8 207710

NAME: Audio Bauer Pro AG
ADD: Bernerstrasse-Nord 182, CH-8064 Zurich, Switzerland
TEL: (+41) 1-4323230, FAX: (+41) 1-4326558

NAME: SCV London
ADD: 40 Chigwell Lane, Oakwood Hill Industrial Estate, Loughton, 
Essex IG10 3NY U. K.
TEL: (+44) 20-8418-0778, FAX: (+44) 20-8418-0624

  

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą EMC (2004/108 / WE) - w sprawie zbliżenia ustawodawstw

Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz (73/23 / EWG) -

w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia 

elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia.

Deklaracja dyrektywy UE

Odporność sprzętu na zakłócenia

Afekt europejskiej specyfikacji EN 61000-6-1 (Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
przedstawiona poniżej:

Krótkie zwarcia / impulsy, przepięcia, zakłócenia przez pola o częstotliwości radiowej, pole prądu

magnetycznego, emisja pola elektromagnetycznego i statyczne środowisko rozładowania energii

elektrycznej,mogą mieć wpływ na generowanie szumu w niektórych przypadkach.

LISTA DYSTRYBUTORÓW FOSTEX W EUROPIE

<AUSTRIA>

<BELGIA>

<DANIA>

<FINLANDIA>

<FRANCJA>

<NIEMCY>

<GRECJA>

<ISLANDIA>

<WŁOCHY>

<HOLANDIA>

<NORWEGIA>

<HISZPANIA>

<SZWECJA>

<SZWAJCARIA>

<WIELKA BRYTANIA>


