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Produkty Naim Audio zostały stworzone z myślą o najwyższej jakości dźwięku. Staranna 
instalacja pomoże w pełni wykorzystać wszelkie możliwości naszych produktów. Niniejszy 
podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich przedwzmacniaczy nie-
strumieniowych. Rozpoczyna się od kilku ogólnych uwag dotyczących instalacji. Szczegółowe 
informacje dotyczące konkretnych produktów rozpoczynają się od rozdziału 4.

Wprowadzenie

1 Połączenia

Ze względu na bezpieczeństwo, jak i na jakość dźwięku 
naszych produktów, nie należy modyfikować kabli dołą-
czonych do produktów.

1.1  Pr zewo dy p ołączeniowe
Jeżeli istnieje taka możliwość, do instalacji należy użyć gniazda 
połączeniowego DIN w odróżnieniu od gniazda RCA. Na jednym z 
końców przewodu połączeniowego dołączonego do produktu Naim 
znajduje się obręcz, która pozwoli ustalić jego prawidłową orientację. 
Końcówka z obręczą jest końcówką, która powinna być połączona ze 
zródłem sygnału. Najlepsze rezultaty są osiągalne poprzez wykorzy-
stanie kabla połączeniowego (interkonekt) Naim Hi-Line.

Wtyczki połączeniowe i gniazda powinny być czyste i wolne od 
korozji. Najprostszym sposobem aby je oczyścić, jeżeli to konieczne, 
jest wyciągnięcie i ponowne włożenie wtyczki do gniazda. Nie zaleca 
się stosowania żadnych środków czyszczących, gdyż ich ewentualne 
osadzenie na wtyczce może wpłynąć na jakość dźwięku.

2 G niazdo sieciowe

W przypadku zastosowania wtyczki sieciowej z bezpiecz-
nikiem, wymagane jest zastosowanie bezpiecznika o war-
tości 13 amp. Bezpieczniki o niższej wartości przestaną 
spełniać swoją funkcję po pewnym okresie użytkowania. 
Nie należy podłączać żadnych warystorów lub tłumików 
hałasu do wtyczek sieciowych, gdyż mają one negatywny 
wpływ na zasilanie sieciowe i jakość dźwięku.

2.1  O k ablowanie wt yczk i  s ieciowej
W niektórych przypadkach konieczne jest zamontowanie wtyczki 
zasilania do dostarczonego przewodu zasilającego. Ponieważ kolory 
kabli w przewodzie zasilającym mogą nie odpowiadać kolorowym 
oznaczeniom zacisków we wtyczce, należy wykonać następujące 
czynności:

Przewód (kabelek) koloru ZIELONEGO I ZÓŁTEGO musi być podłą-
czony do zacisku wtyczki oznaczonego literą E lub symbolem uzie-
mienia, bądź kolorem ZIELONYM lub ZIELONO-ZÓŁTYM. 

Przewód NIEBIESKI musi być podłączony do zacisku wtyczki ozna-
czonego literą N lub kolorem CZARNYM.

Przewód BRĄZOWY należy podłączyć do zacisku wtyczki oznaczone-
go literą L lub kolorem CZERWONYM.

2.2 B ezpiecznik i
Zasilanie sieciowe sprzętu Naim Audio jest wyposażone w bezpiecz-
nik topikowy ulokowany na tylnym panelu obok gniazda wejścia 
zasilania. W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika, należy 
go wymienić na bezpiecznik zapasowy (dołączony do produktu) lub 
na identyczny bezpiecznik.

Powtarzające się awarie bezpiecznika mogą wskazywać na usterkę, 
która powinna być zbadana przez sprzedawcę lub firmę Naim.

2.3 Wtyczka sieciowa bez kabla sieciowego 
W przypadku, gdy wtyczka została odcięta od kabla sieciowego (z 
jakiegokolwiek powodu), wtyczka ta musi być zutylizowana w taki 
sposób, by nie mogła być ponownie wykorzystana. Istnieje poważne 
zagrożenie życia lub zdrowia, w przypadku ponownego włożenia 
wtyczki sieciowej bez kabla do gniazda. 

2.4 Uk łady zasi lające i  k able
Zazwyczaj ten sam odwód zasilania jest używany przez system hi-fi 
jak również inne urządzenia domowe, co w niektórych przypadkach 
może doprowadzić do zakłócenia przebiegu fali. To zakłócenie 
może z kolei doprowadzić do mechanicznego buczenia (brzęczenia) 
transformatorów. Niektóre transformatory stosowane w produktach 
Naim są dużych rozmiarów, co czyni je stosunkowo wrażliwe na takie 
zakłócenia. Z tego powodu należy uwzględnić potencjalne buczenie 
transformatorów przy wyborze lokalizacji sprzętu.

Buczenie transformatorów nie jest transmitowane przez głośniki i 
nie ma wpływu na wydajność systemu, jednak oddzielny obwód 
zasilania może je zmniejszyć. Taki układ (najlepiej o wartości 30 lub 
45 Amp) może także poprawić ogólną wydajność systemu. W celu 
zainstalowania oddzielnego obwodu zasilającego, należy zwrócić się 
o poradę do wykwalifikowanego elektryka.

Należy używać jedynie kabli sieciowych i łączy dostarczonych do pro-
duktów Naim lub kabla sieciowego Naim PowerLine.  

3 O gólne zasady instalacj i

Sprzęt Naim Audio został zaprojektowany, by móc zaofero-
wać jak najlepszą wydajność i wykonanie bez konieczności 
ustępstw dotyczących praktycznej strony produktów. To z 
kolei może doprowadzić do szeregu nowych i dotąd niezna-
nych sytuacji. Poniższe uwagi zawierają konkretne porady 
dotyczące użytkowania sprzętu Naim, jak również ogólne 
ostrzeżenia związane z wykorzystaniem krajowych produk-
tów audio. Prosimy o przeczytanie ich z uwagą. 

Uwaga: Prosimy zapoznać 
się z ogólnymi zasadami 
bezpieczeństwa, które 
znajdują się na końcu 
instrukcji.
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3.1  Usytuowanie ur ządzeń
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia szumu w głośnikach, zasila-
czach i wzmacniaczach mocy, produkty te powinny być zlokalizowa-
ne w rozsądnej odległości, z dala od innych urządzeń. Maksymalna 
odległość dla podłączonego urządzenia, jest wyznaczona przez dłu-
gość standardowego przewodu łączącego.

Niektóre urządzenia Naim są bardzo ciężkie. Należy sprawdzić ciężar 
urządzeń przed ich podnoszeniem i ewentualnie poprosić o pomoc 
inne osoby, tak by można je było przenieść w bezpieczny sposób. 
Należy upewnić się, że urządzenie lub mebel na którym będzie stał 
sprzęt jest stabilny i będzie w stanie utrzymać ciężar produktu.

3.2 Włączanie
Źródła zasilania i zasilacze powinny być włączane przed wzmac-
niaczami mocy. Należy zawsze wyłączyć wzmacniacze, a następnie 
odczekać chwilę przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek 
przewodów. Należy zawsze korzystać z wyłącznika zasilania znajdują-
cego się na produkcie, a nie z gniazda zasilania sieciowego.

Istnieje możliwość usłyszenia “uderzenia” dochodzącego z głośników, 
w przypadku gdy wzmacniacze mocy są włączone. Jest to normalne, 
więc nie należy obawiać się, że może to spowodować jakiekolwiek 
szkody w głośniku i bynajmniej nie wskazuje to na żaden błąd czy 
usterkę. Łagodny dźwięk “pop” może być także słyszalny tuż po wyłą-
czeniu sprzętu. 

3.3 Uruchomienie
Uruchomienie sprzętu Naim i dostosowanie go do najlepszej jakości 
dźwięku zajmuje sporo czasu. Czas trwania waha się, w niektórych 
przypadkach dźwięk może stale poprawiać się po upływie miesiąca. 
Aby uzyskać lepsze i bardziej spójne wyniki należy pozostawić włą-
czony system na dłuższy czas. Warto jednak pamiętać, że urządzenie 
podłączone do sieci może zostać uszkodzone przez piorun.

3.4 Z ak łó cenia radiowe
W niektórych przypadkach, w zależności od miejsca zamieszkania i 
od uziemienia w domu, mogą wystąpić zakłócenia radiowe. Kontrole 
nadawania niektórych terytoriów pozwalają na bardzo wysokie 
poziomy promieniowania o częstotliwości radiowej. Stąd też, wybór 
i dokładne usytuowanie urządzeń może być krytyczne. Podatność na 
zakłócenia o częstotliwościach radiowych jest związana z szerokim 
pasmem wewnętrznym, niezbędnym do zapewnienia wysokiej jako-
ści dźwięku. Zestaw filtrów częstotliwości radiowych jest dostępny 
dla niektórych urządzeń Naim, natomiast mogą one stopniowo 
wywierać negatywny wpływ na jakość dźwięku.

3.5 Błysk awice i  śro dk i  ostrożności
System Naim Audio może zostać uszkodzony przez piorun, dlatego 
też powinien być wyłączony i odłączony od zasilania, gdy istnieje 
ryzyko uderzenia pioruna. Dla pełnej ochrony należy odłączyć 
wszystkie wtyczki sieciowe i kable antenowe, które nie są w użyciu.

3.6 Problemy?
Ochrona konsumentów rożni się w zależności od kraju zamieszka-
nia. W większości krajów sprzedawca musi być przygotowany do 
przyjęcia zwrotu każdego produktu który sprzedał, jeśli nie spełnia 
on w sposób zadowalający oczekiwań klienta. W razie jakichkolwiek 
problemów związanych z uszkodzeniem systemu lub jego instalacją, 
należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższym sprzedawcą 
lub dystrybutorem Naim, w celu zdiagnozowania problemu. W razie 
jakichkolwiek problemów, prosimy o bezpośredni kontakt z dystry-
butorem lub firmą Naim Audio. 

Niektóre urządzenia Naim zostały wykonane w specjalnych wersjach, 
by mogły one cieszyć naszych klientów na całym świecie. Z tego 
powodu, nie jest możliwe wydanie międzynarodowej karty gwaran-
cji. Wszelkie warunki gwarancji należy ustalić z najbliższym sprze-
dawcą Naim w Państwa kraju. W razie jakichkolwiek problemów, 
prosimy o bezpośredni kontakt z siedzibą Naim Audio.

3.7 O bsługa i  aktualizacje
Należy pamiętać, że wszelkie naprawy i aktualizacje produktów Naim 
mogą być wykonane tylko przez autoryzowanego sprzedawcę lub 
bezpośrednio w fabryce Naim. Wiele elementów znajdujących się 
w produktach Naim, wykonanych jest na zamówienie, dlatego też 
dopasowanie i przetestowanie odpowiednich zamienników jest czę-
sto nieosiągalne dla innych źródeł. 

W celu zaczerpnięcia szczegółowych informacji dotyczących usług 
lub aktualizacji naszych produktów, należy bezpośrednio skontakto-
wać się z Biurem Obsługi Klienta w siedzibie Naim.

Tel:  +44 (0)1722 426600 
Email:  info@naimaudio.com

Prosimy o przygotowanie i podanie numeru seryjnego produktu 
(znajdującego się na jego tylnym panelu) w Państwa korespondencji.

Wprowadzenie
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NAC 552 

4 Wprowadzenie i  instalacja  NAC 552

Przedwzmacniacz NAC 552 nie posiada wewnętrznego (wbudowanego) zasilacza i może być 
on używany tylko w połączeniu z zasilaczem NAC 552PS. Rysunek w punkcie 5.2 przedstawia 
połączenie NAC 552 z jego zasilaczem.

Cztery śruby tranzytowe, zamontowane na spodzie NAC 552, powinny zostać usunięte przed 
jego użyciem i ponownie zamontowane w przypadku, gdy urządzenie będzie na nowo pakowane 
i wysyłane. Śruby te nie należy wykorzystywać z żadnymi innymi produktami firmy Naim. Po 
usunięciu śrub tranzytowych, nie należy odwracać przedwzmacniacza NAC 552. 

Przedwzmacniacz jak i zasilacz powinien być umieszczony w miejscu do tego przystosowanym. Nie 
należy stawiać ich bezpośrednio na innym urządzeniu. Należy upewnić się, że są one ustawione 
na płaskiej powierzchni. Oba urządzenia są stosunkowo ciężkie, dlatego należy zachować 
szczególną ostrożność podczas ich podnoszenia lub przenoszenia. Należy również upewnić się, że 
powierzchnia na której będą one umieszczone, jest w stanie utrzymać ich wagę.

Przedwzmacniacz jak i zasilacz powinien być zawsze zainstalowany w miejscu docelowym, 
przed podłączeniem jakichkolwiek kabli lub przed jego włączeniem. Przed bezpośrednim 
włączeniem zasilacza, należy upewnić się, że wzmacniacze mocy są wyłączone oraz że głośność 
na wzmacniaczu jest wyciszona do minimum. Przycisk zasilania znajduje się na przednim panelu 
zasilacza.

Poniższe punkty opisują instalację i specyficzne dla NAC 552 funkcje. Cechy operacyjne, wspólne 
dla wszystkich przedwzmacniaczy są opisane w rozdziale 14.

Piloty zdalnego sterowania R-com i NARCOM 4 dołączone są do przedwzmacniacza NAC 552. 
R-com jest przeznaczony do codziennej obsługi NAC 552, natomiast NARCOM 4 może być 
wykorzystany do wszelkich ustawień i programowania.

4.1 Wejścia źródłowe i wyjścia nagrywania
Przyciski do wyboru wejścia, rozmieszczone wzdłuż górnego szeregu 
przycisków na przednim panelu, pozwalają na wybór źródła sygnału 
skierowanego do wzmacniacza i głośników. Pod nimi, w dolnym 
szeregu znajdują się przyciski, które pozwalają na wybór źródła 
sygnału skierowanego do wyjść nagrywania przedwzmacniacza.  

Oddzielne sekcje do wyboru źródła i nagrywania pozwalają na 
włączenie jednego źródła (na przykład, odtwarzacza CD) do słuchania, 
podczas gdy inne wyjście (powiedzmy tuner) jest jednocześnie 
wybrane do nagrywania.

Uwaga: Istnieje możliwość zablokowania kontroli nagrywania, 
by zapobiec przypadkowej selekcji podczas nagrywania. Blokada 
nagrywania może zostać włączona lub wyłączona poprzez naciśnięcie 
przycisku wyboru źródła „mono” cztery razy w ciągu sześciu sekund.

Każde z gniazd wejściowych na tylnym panelu NAC 552 wyposażone 
jest we wskaźnik. Podświetlenie wskaźników dostarcza informacje na 
temat wyboru wejścia oraz ustawień i programowania związanego z 
jego przypisaniem. 

4.2 Przypisanie gniazd wejściowych
Każde gniazdo wejściowe źródła na NAC 552 może zostać wybrane 
przy pomocy któregokolwiek z przycisków. Na przykład, domyślne 
ustawienie w NAC 552 dla przycisku wejściowego cd powoduje wybór 
gniazda wejściowego numer 2. Dzięki możliwości niestandardowego 
programowania,  którekolwiek z gniazd wejściowych na NAC 552 może 
zostać wybrane poprzez naciśnięcie przycisku cd. Przypisanie każdego 
z przycisków nagrywania spowoduje równoznaczne przypisanie 
przycisków źródła. 

Funkcja ustawień, dająca możliwość przypisania wejścia, jest 
dostępna w trybie programowania (program mode) na NAC 
552. Aby wejść w tryb programowania (lub z niego wyjść), należy 
nacisnąć i przytrzymać przycisk prog na pilocie zdalnego sterowania 
NARCOM 4 (w trybie przedwzmacniacza). Gdy tryb programowania 
zostanie poprawnie wybrany, wskaźnik na pokrętle głośności na 
przednim panelu zacznie migać, a przyciski nagrywania zgasną. 

Uwaga: Jeżeli żadna z funkcji nie będzie obsługiwana w ciągu pięciu 
minut od wejścia w tryb programowania, NAC 552 automatycznie 
powróci do trybu normalnego.

Każdy z sześciu przycisków wyboru źródła na przednim panelu 
może być przypisany do każdego z dziewięciu wejść stereo (siedmiu 
gniazd DIN i dwóch par gniazd RCA) na tylnym panelu. W trybie 
programowania, podczas wyboru źródła sygnału, wskaźnik na tylnym 
panelu zaświeci się, co automatycznie wyznaczy gniazdo, do którego 
dane źródło sygnału jest przypisane.

Aby zmienić gniazdo wejściowe przypisane do przycisku źródła, należy 
wybrać dany przycisk źródła i użyć przycisku nagrywania mute i mono 
na przednim panelu, w celu przewijania wzdłuż gniazd wejściowych. 
Jeśli wybrane gniazdo wejściowe jest już przypisane do przycisku 
źródłowego, wskaźnik nad gniazdem zacznie migać.  
Istnieje możliwość przypisania jednego gniazda wejściowego do więcej 
niż jednego przycisku źródła, natomiast NIE jest możliwe przypisanie 
wielu gniazd wejściowych to jednego przycisku źródła. W celu 
ustawienia i przypisania gniazd wejściowych, można również skorzystać 
z funkcji record mute i mono na pilocie zdalnego sterowania. 

Cechy operacyjne, 
wspólne dla wszystkich 
przedwzmacniaczy są 
opisane w rozdziale 14.
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NAC 552PS

4.3 Ro dzaje gniazd i  domyślne ich pr z ypisanie 
Numer Gniazda Wejściowego Cechy Wejścia Domyślne Przypisanie Przycisku Źródła 
1 wejście DIN Nie przypisane 
2 wejście DIN cd 
3 wejście DIN tuner 
4 wejście/wyjście DIN, zdolne do obsługi AV Bypass tape 
5 wejście/wyjście DIN, zdolne do obsługi AV Bypass av 
6 wejście/wyjście DIN aux 1 
7 wejście DIN, wyjście mocy dla  
 przedwzmacniacza gramofonowego aux 2 
8 para RCA Phono Nie przypisane 
9 para RCA Phono Nie przypisane

5 Połączenia i  sterowanie NAC 552

5.1 Połączenia na tylnym panelu NAC 552

wejście  
1

wejście 
2

wejście 3 wejście 
4

wejście 5 wejście 6 wejście 8
ka 1(L)
ka 2(P)

sygnał uziemienia wejście 9
ka 1(L)
ka 2(P)

NAC 552PS

wejście  7 wejście RC5

ka1

-ve

nc
nc

ka2

Wejścia 1, 2 i 3

ka1

-ve

ka2

Wejścia 4, 5 i 6

+ve

-ve

+ve
ka1 

ka2

Wejście 7

4.4 Wyciszanie nagrywania
Dla zminimalizowania zużycia energii i poprawy jakości dźwięku, 
zalecane jest wyciszenie wyjść nagrywania na NAC 552 w przypadku, 
gdy nie są one użytkowane. 

Aby włączyć funkcję wyciszania nagrywania na NAC 552 wystarczy 
nacisnąć przycisk mute w (dolnym) szeregu przycisków nagrywania 
na przednim panelu.

4.5 Wyjścia  sygnałowe NAC 552
Aby zapewnić prawidłową ciągłość połączeń systemów naziemnych, 
wyjście sygnałowe na NAC 552 jest kierowane poprzez zasilacz NAC 
552PS. 

NAC 552PS jest wyposażony w wielorakie gniazda wyjścia sygnału 
typu DIN, które umożliwiają podłączenie wzmacniacza stereo, 
podwójnego mono wzmacniacza lub dwóch oddzielnych mono 
wzmacniaczy mocy.

4.6 Wyjście  p omo cnicze mo c y 
Gniazdo wejściowe numer 7 na NAC 552 przeznaczone jest do 
użytku z przedwzmacniaczami gramofonowymi firmy Naim Audio 
Stageline lub SuperLine i zawiera ono odpowiedni zasilacz DC (prądu 
stałego).

ka1 
(wyjście)

ka2 
(wyjście)

Aby wyjść z trybu programowania, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk prog na pilocie zdalnego sterowania do momentu, gdy 
wskaźniki wyboru nagrywania zostaną przywrócone, a wskaźnik 
głośności przestanie migać. 

Domyślne przypisanie wejść na NAC 552 przedstawiono w tabeli w 
punkcie 4.3.
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NAC 552 

szereg przycisków 
źródłowych

pokrętło głośności pokrętło balansu opcja wyciszaniamonofoniczny

szereg przycisków 
nagrywania

wybór źródła  
i nagrywania

5 .3  E lement y sterowania  na pr zednim panelu 
NAC 552

5.2 Połączenie NAC 552 z  NAC 552PS

wejście sieciowe i 
bezpiecznik

Uwaga: W celu uzyskania jak najlepszej wydajności, kable Burndy oraz 5-pinowy DIN powinny być 
prowadzone tak blisko siebie, jak to tylko możliwe.

do wzmacniaczy mocy 
stereo

do mono lub podwójnych mono 
wzmacniaczy mocy

dodatkowe wyjście sygnału

oznaczenie 
kierunku kabla NAC 552 Burndy

240° Kabel DIN, 5-pinowy

Przewody Łączące

6  Dane techniczne

Czułość wejściowa:  75mV, 47kΩ 
Margines przeciążenia:   40dB(wszystkie wejścia, 

wszystkie częstotliwości 
dźwięku)

Poziom głównego wyjścia:  0,775V, <50Ω 
Poziom wyjścia „Tape”:  75mV, 600Ω 
Wyjścia pomocnicze mocy (aux):  dla przedwzmacniacza 

gramofonowego Naim
Zasilanie:  NAC 552PS 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):  Oba 87 x 432 x 314mm 
Waga:  NAC 552 - 12,9kg 
 NAC 552PS - 13,9kg 
Zasilanie (NAC 552PS): 100V, 115V lub 230V, 50/60Hz
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7 Wprowadzenie i  instalacja  NAC 252

Przedwzmacniacz NAC 252 nie posiada wewnętrznego (wbudowanego) zasilacza i może być 
on używany tylko w połączeniu z zasilaczem SuperCap. Rysunek w punkcie 8.2 przedstawia 
połączenie NAC 252 z zasilaczem SuperCap.

Przedwzmacniacz jak i zasilacz powinien być umieszczony w miejscu do tego przystosowanym. Nie 
należy stawiać ich bezpośrednio na innym urządzeniu. Należy upewnić się, że są one ustawione na 
płaskiej powierzchni. 

Przedwzmacniacz jak i zasilacz powinien być zawsze zainstalowany w miejscu docelowym, 
przed podłączeniem jakichkolwiek kabli lub przed jego włączeniem. Przed bezpośrednim 
włączeniem zasilacza, należy upewnić się, że wzmacniacze mocy są wyłączone oraz że głośność 
na wzmacniaczu jest wyciszona do minimum. Przycisk zasilania znajduje się na przednim panelu 
zasilacza.

Zasilacz jest stosunkowo ciężki, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jego 
podnoszenia lub przenoszenia. Należy również upewnić się, że powierzchnia na której będzie on 
umieszczony, jest w stanie utrzymać jego wagę.

Poniższe punkty opisują instalację i specyficzne dla NAC 252 funkcje. Cechy operacyjne, wspólne 
dla wszystkich przedwzmacniaczy są opisane w rozdziale 14.

7.1 Wejścia źródłowe i wyjścia nagrywania
Przyciski do wyboru wejścia, rozmieszczone wzdłuż górnego szeregu 
przycisków na przednim panelu, pozwalają na wybór źródła sygnału 
skierowanego do wzmacniacza i głośników. Pod nimi, w dolnym 
szeregu znajdują się przyciski, które pozwalają na wybór źródła 
sygnału skierowanego do wyjść nagrywania przedwzmacniacza.  

Oddzielne sekcje do wyboru źródła i nagrywania pozwalają na 
włączenie jednego źródła (na przykład, odtwarzacza CD) do 
słuchania, podczas gdy inne wyjście (powiedzmy tuner) jest 
jednocześnie wybrane do nagrywania.

Uwaga: Istnieje możliwość zablokowania kontroli nagrywania, 
by zapobiec przypadkowej selekcji podczas nagrywania. Blokada 
nagrywania może zostać włączona lub wyłączona poprzez naciśnięcie 
przycisku wyboru źródła „mon” cztery razy w ciągu sześciu sekund.

7.2 Przypisanie gniazd wejściowych
NAC 252 posiada sześć gniazd wejściowych DIN i dwie alternatywne 
pary gniazd RCA Phono. Gniazda RCA Phono mogą być przypisane 
indywidualnie do przycisków wejściowych cd i aux 2 w miejsce 
gniazd DIN.

Funkcja ustawień, dająca możliwość przypisania wejścia, jest 
dostępna w trybie programowania (program mode) na NAC 
252. Aby wejść w tryb programowania (lub z niego wyjść), należy 
nacisnąć i przytrzymać przycisk prog na pilocie zdalnego sterowania 
(w trybie przedwzmacniacza). Gdy tryb programowania zostanie 
poprawnie wybrany, wskaźnik na pokrętle głośności na przednim 
panelu zacznie migać, a wskaźniki wyjść nagrywania zgasną. 

Uwaga: Jeżeli żadna z funkcji nie będzie obsługiwana w ciągu pięciu 
minut od wejścia w tryb programowania, NAC 252 automatycznie 
powróci do trybu normalnego.

Będąc w trybie programowania należy przycisnąć i przytrzymać przycisk 
1, na pilocie zdalnego sterowania, w celu wybrania lub zmiany gniazda 
wejściowego RCA Phono dla cd, oraz przycisk 6, aby wybrać lub zmienić 
gniazdo wejściowe RCA Phono na aux 2. Odpowiednie przyciski wejścia 
na przednim panelu mogą być również wykorzystane do wyboru lub 
zmiany gniazd wejściowych RCA Phono.

Wskaźniki na odpowiednich przyciskach wejścia będą migać trzy 
razy podczas wyboru opcji RCA Phono i jeden raz podczas wyboru 
opcji DIN. 

Aby wyjść z trybu programowania, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk prog na pilocie zdalnego sterowania do momentu, gdy 
wskaźniki wyboru nagrywania zostaną przywrócone, a wskaźnik 
głośności przestanie migać. 

7.3 Wyciszanie nagrywania
Dla zminimalizowania zużycia energii i poprawy jakości dźwięku, 
zalecane jest wyciszenie wyjść nagrywania na NAC 252 w przypadku, 
gdy nie są one użytkowane. 

Aby włączyć funkcję wyciszania nagrywania na NAC 252 wystarczy 
nacisnąć przycisk mute w (dolnym) szeregu przycisków nagrywania 
na przednim panelu.

7.4 Wyjścia  sygnałowe NAC 252
Aby zapewnić prawidłową ciągłość połączeń systemów naziemnych, 
wyjście sygnałowe na NAC 252 jest kierowane poprzez zasilacz 
SuperCap. 

SuperCap jest wyposażony w wielorakie gniazda wyjścia sygnału 
typu DIN, które umożliwiają podłączenie wzmacniacza stereo, 
podwójnego mono wzmacniacza lub dwóch oddzielnych mono 
wzmacniaczy mocy.

7.5 Wyjście  p omo cnicze mo c y
Wejście Aux 2 (wejście 6) na NAC 252 jest wyposażone w główne 
i alternatywne gniazda DIN. Niższe, alternatywne gniazdo 
ze zdejmowaną pokrywą, zainstalowaną przez producenta, 
przeznaczone jest do stosowania z przedwzmacniaczami 
gramofonowymi Naim Audio Stageline lub SuperLine i zawiera ono 
odpowiedni zasilacz DC (prądu stałego). Podstawowe i alternatywne 
gniazda nie mogą być używane jednocześnie.

Cechy operacyjne, 
wspólne dla wszystkich 
przedwzmacniaczy są 
opisane w rozdziale 14.
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wejście/wyjście  
aux 1

wejście 
aux 2

wejście 
cd

wejście 
tuner

wejście/
wyjście 
tape

wejście aux 2  
(alternatywne)

sygnał uzie-
mienia

NAC 252 

8 Połączenia i  sterowanie NAC 252

8.1 Połączenia na tylnym panelu NAC 252

cd/RCA Phono ka1 (L)  
ka2 (P)

aux2/RCA Phono ka1 (L)  
ka2 (P)

RS232 
interfejs

wejście RC5SuperCapSuperCap

Uwaga: Interfejs RS232 jest opcjonalną aktualizacją. Może być on 
zainstalowany do produktu w trakcie złożenia zamówienia lub dodany 
w  późniejszym terminie. Więcej informacji na ten temat, można uzyskać 
u najbliższego sprzedawcy lub kontaktując bezpośrednio firmę Naim 
Audio.  

ka1

-ve

nc
nc

ka2

Wejścia cd,  
tuner i aux 2

ka1 
(wyjście)

ka1

-ve

ka2

Wejścia tape,  
av i aux 1

+ve

-ve

+ve
ka1 

ka2

Wejście aux 2 
(alternatywne)

8.2  Połączenie NAC 252 z  Sup erCap

wejście sieciowe i bez-
piecznik

Uwaga: W celu uzyskania jak najlepszej wydajności, kable Burndy oraz  
5-pinowy DIN powinny być prowadzone tak blisko siebie, jak to tylko możliwe.

do wzmacniaczy mocy 
stereo

do mono lub podwójnych mono 
wzmacniaczy mocy

dodatkowe wyjście sygnału

oznaczenie 
kierunku kabla NAC 252 Burndy

240° Kabel DIN, 5-pinowy

Przewody Łączące

wejście/
wyjście av

ka2 
(wyjście)
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9 Dane techniczne

Czułość wejściowa: 75mV, 47kΩ
Margines przeciążenia:  40dB (wszystkie wejścia, wszystkie 

częstotliwości dźwięku)
Poziom głównego wyjścia:  0,775V, <50Ω 
Poziom wyjścia „Tape”:  75mV, 600Ω
Wyjścia pomocnicze  
mocy (aux):  dla przedwzmacniacza 

gramofonowego Naim 
Zasilanie: SuperCap
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): Oba 87 x 432 x 314mm
Waga:  NAC 252 - 7,0kg 

SuperCap - 11,6kg
Zasilanie (SuperCap): 100V, 115V lub 230V, 50/60Hz

pokrętło głośności pokrętło balansu opcja wyciszaniamonofoniczny

szereg przycisków 
źródłowych

szereg przycisków 
nagrywania

wybór źródła i na-
grywania

8 .3  E lement y sterowania  na pr zednim panelu 
NAC 252
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NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS 

10 Wprowadzenie i instalacja NAC 282, NAC 202 i NAC 152 XS

Przedwzmacniacze NAC 282, NAC 202 i NAC 152 XS nie posiadają wewnętrznego (wbudowanego) 
zasilacza, dlatego muszą być one używane w połączeniu z zasilaczem Naim, zawierającym 
wyjście mocy dla przedwzmacniacza, lub z odpowiednim zasilaczem firmy Naim. Natomiast do 
NAC 282 dołączony jest zasilacz NAPSC, który dostarcza energię do jego wyświetlacza i układów 
sterowania. Rysunki w punktach od 12.1 do 12.5 przedstawiają różnorodność opcji i połączeń z 
zasilaczem.

Przedwzmacniacz jak i zasilacz, który może być wzmacniaczem mocy Naim, powinien być 
umieszczony w miejscu do tego przystosowanym. Nie należy stawiać ich bezpośrednio na innym 
urządzeniu. Należy upewnić się, że są one ustawione na płaskiej powierzchni. 

Przedwzmacniacz jak i zasilacz powinien być zawsze zainstalowany w miejscu docelowym, przed 
podłączeniem jakichkolwiek kabli lub przed jego włączeniem. Przed bezpośrednim włączeniem 
przedwzmacniacza, należy upewnić się, że jego głośność jest wyciszona do minimum. 

Poniższe punkty opisują instalację i specyficzne dla NAC 282, NAC 202 i NAC 152 XS funkcje. Cechy 
operacyjne, wspólne dla wszystkich przedwzmacniaczy są opisane w rozdziale 14.

10.1  Wejśc ia  źródłowe i  w yjśc ia  nagr y wania 
NAC 282

NAC 282 posiada przyciski do wyboru wejść źródłowych jak i wyjść 
nagrywania, które umieszczone są w dwóch szeregach na jego 
przednim panelu. 

Przyciski do wyboru wejścia, rozmieszczone wzdłuż górnego szeregu 
przycisków na przednim panelu, pozwalają na wybór źródła sygnału 
skierowanego do wzmacniacza i głośników. Pod nimi, w dolnym 
szeregu znajdują się przyciski, które pozwalają na wybór źródła 
sygnału skierowanego do wyjść nagrywania przedwzmacniacza NAC 
282.  

Oddzielne sekcje do wyboru źródła i nagrywania pozwalają na 
włączenie jednego źródła (na przykład, odtwarzacza CD) do słuchania, 
podczas gdy inne wyjście (powiedzmy tuner) jest jednocześnie 
wybrane do nagrywania.

Uwaga: Istnieje możliwość zablokowania kontroli nagrywania, 
by zapobiec przypadkowej selekcji podczas nagrywania. Blokada 
nagrywania może zostać włączona lub wyłączona poprzez naciśnięcie 
przycisku wyboru źródła „mon” cztery razy w ciągu sześciu sekund.

10.2  Pr z ypisanie  gniazd wejśc iow ych NAC 
282 i  NAC 202

Przyciski do wyboru wejścia pozwalają na wybór źródła sygnału 
skierowanego do wzmacniacza mocy i głośników.

NAC 282 i NAC 202 posiadają sześć gniazd wejściowych DIN i dwie 
alternatywne pary gniazd RCA Phono. Gniazda RCA Phono mogą być 
przypisane indywidualnie do przycisków wejściowych cd i aux 2 w 
miejsce gniazd DIN.

Funkcja ustawień, dająca możliwość przypisania wejścia, jest dostępna 
w trybie programowania (program mode) przedwzmacniacza. Aby 
wejść w tryb programowania (lub z niego wyjść), należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk prog na pilocie zdalnego sterowania (w trybie 
przedwzmacniacza). Gdy tryb programowania zostanie poprawnie 
wybrany, wskaźnik na pokrętle głośności na przednim panelu zacznie 
migać, a na NAC 282 przyciski nagrywania zgasną. 

Uwaga: Jeżeli żadna z funkcji nie będzie obsługiwana w ciągu 
pięciu minut od wejścia w tryb programowania, przedwzmacniacz 
automatycznie powróci do trybu normalnego.

Będąc w trybie programowania należy przycisnąć i przytrzymać 
przycisk 1, na pilocie zdalnego sterowania, w celu wybrania lub 
zmiany gniazda wejściowego RCA Phono dla cd, oraz przycisk 6, 
aby wybrać lub zmienić gniazdo wejściowe RCA Phono na aux 
2. Odpowiednie przyciski wejścia na przednim panelu mogą 
być również wykorzystane w celu wyboru lub zmiany gniazd 
wejściowych RCA Phono. Wskaźniki na odpowiednich przyciskach 
wejścia będą migać trzy razy podczas wyboru opcji RCA Phono i 
jeden raz podczas wyboru opcji DIN. 

Aby wyjść z trybu programowania, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk prog na pilocie zdalnego sterowania do momentu, gdy 
wskaźniki wyboru nagrywania zostaną przywrócone, a wskaźnik 
głośności przestanie migać.

10 .3  Wyciszanie  nagr y wania  NAC 282 i  NAC 
202

Dla zminimalizowania zużycia energii i poprawy jakości dźwięku, 
zalecane jest wyciszenie wyjść nagrywania na NAC 282 lub NAC 202 
w przypadku, gdy nie są one użytkowane. 

10.3.1 Wyciszanie nagrywania NAC 282

Aby włączyć funkcję wyciszania nagrywania na NAC 282 wystarczy 
nacisnąć przycisk mute w (dolnym) szeregu przycisków nagrywania 
na przednim panelu.

10.3.2 Wyciszanie nagrywania NAC 202 

Aby włączyć lub wyłączyć wyciszanie nagrywania na NAC 202, należy 
nacisnąć przycisk mon na przednim panelu, a następnie przycisk mute. 
Wskaźnik przycisku mute zaświeci się, gdy wyciszanie nagrywania 
będzie włączone i zgaśnie, gdy będzie wyłączone. Wyciszanie 
nagrywania może być również włączone i wyłączone przy pomocy 
pilota zdalnego sterowania, poprzez użycie przycisków mon i mute.  

Cechy operacyjne, 
wspólne dla wszystkich 
przedwzmacniaczy są 
opisane w rozdziale 14.
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10.6 Wyjście  p omo cnicze mo c y
Wejście Aux 2 na NAC 282, NAC 202 i NAC 152 XS jest wyposażone 
w główne i alternatywne gniazda DIN. Alternatywne gniazdo 
ze zdejmowaną pokrywą, zainstalowaną przez producenta, 
przeznaczone jest do stosowania z przedwzmacniaczami 
gramofonowymi Naim Audio Stageline lub SuperLine i zawiera ono 
odpowiedni zasilacz DC. Podstawowe i alternatywne gniazda nie 
mogą być używane jednocześnie.

10.7 Rozbudowa mo c y zasi lania
Każdy z NAC 282, NAC 202 i NAC 152 XS może być zasilany poprzez 
wzmacniacz mocy Naim, zawierający zasilacz przedwzmacniacza. 
Alternatywnie jednak działanie przedwzmacniaczy może 
być udoskonalone poprzez zastosowanie jednego lub więcej 
zewnętrznych zasilaczy. Aktualizacje zasilaczy mogą być 
przeprowadzone w kilku etapach. W tabeli w punkcie 10.7.1 
przedstawiono kilka opcji aktualizacji zasilania dla każdego 
z przedwzmacniaczy. Oprócz tych przedstawionych w tabeli, 
istnieje wiele innych systemów rozbudowy mocy zasilania. W celu 
doboru najlepszego wariantu rozbudowy Państwa systemu, należy 
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Naim. 

10.4 Wejścia  źró dłowe NAC 152 XS 
Przyciski do wyboru wejścia na NAC 152 XS pozwalają na wybór 
źródła sygnału skierowanego do wyjść przedwzmacniacza i 
wzmacniacza mocy. 

NAC 152 XS posiada sześć gniazd wejściowych DIN i pięć par 
gniazd RCA Phono. Gniazda RCA Phono są trwale połączone z ich 
odpowiednimi gniazdami DIN. Gniazda RCA Phono i DIN dla tego 
samego wejścia, nie powinny być jednocześnie podłączone.

3,5mm gniazdo wejściowe stereo typu jack, odpowiednie do obsługi 
różnorodnych przenośnych odtwarzaczy muzycznych, jest również 
dostępne na przednim panelu NAC 152 XS. To wejście jest połączone 
równolegle z gniazdami aux 1 DIN i RCA Phono. Włożenie wtyczki do 
gniazda na przednim panelu spowoduje automatycznie przełączenie 
przedwzmacniacza na to wejście. Usunięcie wtyczki spowoduje 
przywrócenie wzmacniacza do wcześniej wybranego wejścia. Jeżeli 
wybrano inne wejście w momencie, gdy wtyczka jest włożona, 
usunięcie wtyczki nie spowoduje zmiany danego wejścia. 

10.5 Wyjścia  sygnałowe

10.5.1 Wyjścia przedwzmacniacza

Każdy z NAC 282, NAC 202 i NAC 152 XS zapewnia dwie podstawowe 
opcje wyjścia przedwzmacniacza:

•	 	W	przypadku,	gdy	przedwzmacniacz	będzie	używany	
z wzmacniaczem mocy Naim, który to będzie zasilał 
przedwzmacniacz, należy wykorzystać standardowe gniazdo 
wyjściowe DIN.

•	 	W	przypadku,	gdy	przedwzmacniacz	będzie	używany	z	
oddzielnym, zewnętrznym zasilaczem, w celu zapewnienia 
ciągłości prawidłowego uziemienia, wyjście sygnałowe powinno 
przejść przez zasilacz. W tym przypadku, w zależności od tego 
jaki konkretny model zasilacza został użyty, jedno lub dwa łącza 
przedwzmacniacza oraz wtyczka zakrywająca powinny zostać 
usunięte, a zasilacz powinien zostać podłączony do gniazd DIN 
Link i Upgrade.

  Zasilacz jest wyposażony w wielorakie gniazda wyjścia sygnału 
typu DIN, które umożliwiają podłączenie wzmacniacza stereo, 
podwójnego mono wzmacniacza lub dwóch oddzielnych mono 
wzmacniaczy mocy.

Rysunki w punktach od 12.1 do 12.5 przedstawiają różnorodność 
połączeń systemowych zewnętrznych zasilaczy.

10.5.2 Wyjścia liniowe i subwoofer NAC 152 XS 

Jako dodatek do gniazd wyjściowych DIN przedwzmacniacza, NAC 
152 XS zawiera wyjścia liniowe i subwoofer, każdy poprzez parę 
gniazd RCA Phono.

Wyjście liniowe zwyczajnie odzwierciedla wybrany sygnał 
wejściowy, a wyjście subwoofer jest duplikatem głównego wyjścia 
przedwzmacniacza (tzn. jest zależne od regulacji głośności 
przedwzmacniacza).
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wejście/wyjście aux 1 wejście 
aux 2

NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS 
10.7.1 Opcje rozbudowy zasilania 

Przedwzmacniacz  1 Etap Rozbudowy  2 Etap Rozbudowy  3 Etap Rozbudowy

NAC 282 Użyj: Hi-Cap Użyj: 2 x Hi-Cap Use: SuperCap 
 Połącz z: gniazdem „Upgrade 1”  Połącz z: gniazdami „Upgrade 1”  Połącz z: gniazdami „Upgrade 1” i 
  i „Upgrade 2”  „Upgrade 2” 
 Połącz: wzmacniacz mocy z Hi-Cap Połącz: wzmacniacz mocy z Hi-Cap 1 Połącz: wzmacniacz mocy z SuperCap

NAC 202 Użyj: NAPSC Użyj: Hi-Cap Użyj: SuperCap 
 Połącz z: gniazdem „NAPSC”  Połącz z: gniazdem „Upgrade 2” Połącz z: gniazdem „Upgrade 2”  
 Połącz: wzmacniacz mocy z Połącz: wzmacniacz mocy z Hi-Cap  Połącz: wzmacniacz mocy z SuperCap 
 przedwzmacniaczem

NAC 152 XS Użyj: FlatCap XS (oba wyjścia) Użyj: FlatCap XS i Hi-Cap Użyj: 2 x Hi-Cap 
(patrz Uwaga) Połącz z: gniazdami „Upgrade 1”  Połącz z: gniazdami „Upgrade 1”  Połącz z: gniazdami „Upgrade 1”  
 i „Upgrade 2” i „Upgrade 2” i „Upgrade 2” 
 Połącz: wzmacniacz mocy z FlatCap XS Połącz: wzmacniacz mocy z Hi-Cap Połącz: wzmacniacz mocy z Hi-Cap 2

do wzmacniacza 
mocy z 
wbudowanym 
zasilaczem

11.1 Gniazda na tylnym panelu NAC 282

cd/RCA Phono
ka1 (L)  
ka2 (P)

aux 2/RCA Phono
ka1 (L)  
ka2 (P)

interfejs 
RS232

wejście RC5

Uwaga: Wejście aux 2 na NAC 282 jest wyposażone w dwa gniazda. 
Niższe gniazdo, z zamontowaną osłoną, jest przeznaczone do 
stosowania z przedwzmacniaczami gramofonowymi Naim Stageline 
lub SuperLine i zawiera ono odpowiedni zasilacz DC (prądu stałego). 
Oba gniazda nie mogą być używane jednocześnie. 

Uwaga: Interfejs RS232 jest opcjonalną aktualizacją. Może być on 
zainstalowany do produktu w trakcie złożenia zamówienia lub dodany 
w późniejszym terminie. Więcej informacji na ten temat, można uzyskać 
u najbliższego sprzedawcy lub bezpośrednio kontaktując firmę Naim 
Audio.  

do NAPSCopcje gniazd zasilacza/wyjścia z zamontowanym łączem i 
wtyczką zakrywającą 

ka1

-ve

nc
nc

ka2

Wejścia cd,  
tuner i aux 2

ka1

-ve

ka1 
(wyjście)

ka2 
(wyjście)ka2

Wejścia tape,  
av i aux 1

+ve

-ve

+ve
ka1 

ka2

Wejście aux 2 
(alternatywne)

11 Połączenia  na t y lnym panelu NAC 282,  NAC 202 i  
NAC 152 XS

Uwaga: NAC 152 XS może być również zasilany za pomocą jednego FlatCap XS, nawet jeśli jedno z wyjść na 
FlatCap XS jest już wykorzystane do zasilania odtwarzacza CD - CD5 XS. FlatCap XS powinien być podłączony do 
gniazda „Upgrade 1” przedwzmacniacza, a wzmacniacz mocy powinien pozostać podłączony bezpośrednio do 
wzmacniacza.

Uwaga: W rozdziale 12 znajdują się diagramy ilustrujące niektóre z opisanych opcji zasilania.

wejście 
cd

wejście 
tuner

wejście/
wyjście 
tape

wejście aux 2  
(alternatywne)

sygnał uzie-
mienia

wejście/
wyjście av
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wejście 
aux 2

sygnał uziemienia wejście aux 2 
(alternatywne)

NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS 

do wzmacniacza 
mocy z 
wbudowanym 
zasilaczem

11.2 Gniazda na tylnym panelu NAC 202

11.3 Gniazda na tylnym panelu NAC 152 XS

cd/RCA Phono
ka1 (L)  
ka2 (P)

aux 2/RCA Phono
ka1 (L)  
ka2 (P)

interfejs 
RS232

wejście 
RC5

Uwaga: Wejście aux 2 na NAC 202 jest wyposażone w dwa gniazda. 
Wyższe gniazdo, z zamontowaną osłoną, jest przeznaczone do 
stosowania z przedwzmacniaczami gramofonowymi Naim Stageline 
lub SuperLine i zawiera ono odpowiedni zasilacz DC (prądu stałego). 
Oba gniazda nie mogą być używane jednocześnie. 

Uwaga: Interfejs RS232 jest opcjonalną aktualizacją. Może być on 
zainstalowany do produktu w trakcie złożenia zamówienia lub dodany 
w  późniejszym terminie. Więcej informacji na ten temat, można 
uzyskać u najbliższego sprzedawcy Naim Audio lub dystrybutora.  

do NAPSC
opcje gniazd zasilacza/wyjścia  

z zamontowanym łączem i  
wtyczką zakrywającą 

ka1

-ve

nc
nc

ka2

Wejścia cd,  
tuner i aux 2

+ve

-ve

+ve
ka1 

ka2

Wejście aux 2 
(alternatywne)

to power amplifier with internal power supply

ka1

-ve

nc
ncka2

Wejścia cd, tuner, 
hdd, av i aux 

+ve

-ve

+ve
ka1 ka2

Wejście aux 2 
(alternatywne)

Uwaga: Wejście aux 2 na NAC 152 XS jest wyposażone w dwa gniazda. 
Gniazdo po prawej stronie, z zamontowaną osłoną, jest przeznaczone 
do stosowania z przedwzmacniaczami gramofonowymi Naim Stageline 
lub SuperLine i zawiera ono odpowiedni zasilacz DC (prądu stałego). 
Oba gniazda nie mogą być używane jednocześnie. 

Uwaga: Interfejs RS232 jest opcjonalną aktualizacją. Może być on 
zainstalowany do produktu w trakcie złożenia zamówienia lub dodany 
w  późniejszym terminie. Więcej informacji na ten temat, można 
uzyskać u najbliższego sprzedawcy lub bezpośrednio kontaktując firmę 
Naim Audio.  

sygnał uziemienia

wejście  
cd

wejście 
tuner

wejście   
hdd 

wejście 
aux 1

wejście   
av

wejście aux 2  
(alternatywne)

rozbudowa zasilania, wtyczka łącząca 
zainstalowana

wejście zdalnego 
sterowania

interfejs RS232

do wzmacniacza mocy z wbu-
dowanym zasilaczem

wejście 
aux 2 

 wejście 
cd 

phono 

 wejście 
tuner 

phono

wejście 
hdd 

phono
wejście 

av phono

 wejście 
aux 1 

phono
wyjście 
liniowe 

wyjście  
subwoofer

Uwaga: Zastosowanie różnorodnych technologii przy produkcji 
NAC 152 XS, w celu zmniejszenia efektów mikrofonicznych, może 
spowodować poruszanie się  
gniazd podczas podłączania i odłączania kabli, co  
w tym przypadku jest zupełnie normalne. 

Uwaga: Zastosowanie różnorodnych technologii przy produkcji NAC 
202, w celu zmniejszenia efektów mikrofonicznych, może spowodować 
poruszanie się gniazd podczas podłączania i odłączania kabli, co w tym 
przypadku jest zupełnie normalne. 

wejście 
cd

wejście 
tuner

wejście/
wyjście 
tape

wejście/
wyjście av

wejście/
wyjście 
aux 1

ka1

-ve

ka1 
(wyjście)

ka2 
(wyjście)ka2

Wejścia tape,  
av i aux 1



PL13

NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS 

Uwaga: Wtyczka łącząca musi być umieszczona tylko w tych gniazdach, 
z których została usunięta, a niewykorzystane gniazda zasilające nie 
mogą być używane do jakichkolwiek innych celów. Niewłaściwe użycie 
wtyczki łączącej i gniazd zasilania grozi znacznemu uszkodzeniu 
zasilacza lub przedwzmacniacza.

12 Połączenia zasi lania  NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS

12.1 Połączenie NAC 282 z  H i- Cap i  NAPSC

wejście sieciowe i 
bezpiecznik

do wzmacniacza mocy 
stereo

do mono lub podwójnych mono 
wzmacniaczy mocy

dodatkowe  
wyjście sygnału

12.2 Połączenie NAC 282 z  Sup erCap i  NAPSC

wejście sieciowe i 
bezpiecznik

do mono lub pod-
wójnych mono wzmacni-
aczy mocy

dodatkowe 
wyjście sygnału

do wzmacniacza mocy stereo

Przewody Łączące

240° Kabel DIN, 5-pinowy
oznaczenie 
kierunku kabla
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NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS 

12.3 Połączenie NAC 202 z  H i- Cap i  NAPSC

12.4 Połączenie NAC 152 XS z  FlatCap XS (oba w yjścia)

wejście sieciowe i 
bezpiecznik

do wzmacniacza mocy stereo

do mono lub pod-
wójnych mono wzmacni-
aczy mocy

dodatkowe 
wyjście sygnału

wejście sieciowe i 
bezpiecznik

włącznik/
wyłącznik 
mocy

do wzmacniacza  
mocy stereo

do mono lub podwójnych 
mono wzmacniaczy mocy

dodatkowe wyjście 
sygnału

Przewody Łączące

240° Kabel DIN, 5-pinowy
oznaczenie 
kierunku kabla
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NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS 

12.5 Połączenie NAC 152 XS z  FlatCap XS i  H i- Cap 

wejście sieciowe i 
bezpiecznik

do wzmacniacza mocy stereo

do mono lub pod-
wójnych mono wzmacni-
aczy mocy

dodatkowe 
wyjście sygnału

wejście sieciowe i 
bezpiecznik

włącznik/
wyłącznik 
mocy

Uwaga: Wtyczka łącząca musi być umieszczona 
tylko w tych gniazdach, z których została usunięta, 
a niewykorzystane gniazda zasilające nie mogą 
być używane do jakichkolwiek innych celów. 
Niewłaściwe użycie wtyczki łączącej i gniazd 
zasilania grozi znacznemu uszkodzeniu zasilacza 
lub przedwzmacniacza.

12.6  E lement y sterowania  na pr zednim 
panelu NAC 282

pokrętło głośności pokrętło balansu opcja wyciszaniamonofoniczny

szereg przycisków 
źródłowych

szereg przycisków 
nagrywania

wybór źródła  
i nagrywania

Przewody Łączące

240° Kabel DIN, 5-pinowy
oznaczenie 
kierunku kabla
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13 Dane techniczne

 NAC 282 NAC 202 NAC 152 XS

Czułość wejściowa:  75mV, 47kΩ 75mV, 47kΩ 130mV, 47kΩ
Margines przeciążenia:  40dB  40dB 35dB
(wszystkie wejścia, wszystkie  
częstotliwości dźwięku)
Poziom głównego wyjścia:    0,775V, <50Ω 0,775V, <50Ω 0,775V, <50Ω
Poziom wyjścia „Tape”:         75mV, 600Ω  75mV, 600Ω 130mV, 600Ω
Wyjścia pomocnicze mocy (aux): dla przedwzmacniacza  dla przedwzmacniacza dla przedwzmacniacza 
 gramofonowego Naim gramofonowego Naim gramofonowego Naim
Opcje zasilania:               SuperCap, Hi-Cap, FlatCap, Wzmacniacz mocy 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):  87 x 432 x 314mm 87 x 432 x 314mm 70 x 432 x 301mm
Waga:  7,0kg 7,0kg 3,9kg
Zasilanie:  100V, 115V lub 230V, 50/60Hz 
(Zasilacz)

NAC 282,  NAC 202 i  NAC 152 XS 

12.7  E lement y sterowania  na pr zednim 
panelu NAC 202

12.8  E lement y sterowania  na pr zednim 
panelu NAC 152 XS

pokrętło głośności opcja wyciszaniamonitorowanie wybór źródła  

pokrętło głośności gniazdo wejściowe na 
przednim panelu

opcja wyciszania wybór źródła 
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Działanie  pr zedwzmacniacza

14 Działanie  pr zedwzmacniacza

Wszystkie przedwzmacniacze firmy Naim mają wiele cech wspólnych związanych z obsługą i 
funkcjami sterowania, opartych na podobnym interfejsie użytkownika. Ten rozdział instrukcji 
opisuje niniejsze cechy i interfejs użytkownika, zwracając przy tym uwagę na wszelkie różnice 
jakie mogą zaistnieć pomiędzy produktami. Tabela w punkcie 14.9 przedstawia niektóre różnice w 
interfejsie użytkownika pomiędzy produktami.

Kontrole sterowania na przednim panelu przedwzmacniacza, znajdują się również na pilocie 
zdalnego sterowania, który posiada także inne, dodatkowe funkcje. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się w rozdziale 15 i 16. 

14.1 Automatyczne Przełączanie Wejścia
Funkcja Automatycznego Przełączania Wejścia polega na 
zaangażowaniu właściwego źródła sygnału w momencie, gdy zostanie 
on wybrany (naciśnięty) na pilocie zdalnego sterowania. Na przykład, 
jeśli wybrano wejście „tuner” i naciśnięto przycisk cd na pilocie zdalnego 
sterowania, przedwzmacniacz spowoduje automatyczne przełączenie 
źródła na wejście cd. Automatyczne Przełączanie Wejścia można 
zaprogramować do pracy w dowolnej kombinacji przycisków wejść 
(tylko NAC 152 XS) cd, tuner, av i hdd (i do gniazd do których są one 
przypisane).

Aby uruchomić Automatyczne Przełączanie Wejścia, należy w pierwszej 
kolejności przełączyć przedwzmacniacz na tryb programowania, 
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku prog na pilocie (pilot 
musi pozostać w trybie przedwzmacniacza). Jeśli automatyczny 
przełącznik jest już włączony, przycisk źródłowy mono/mon (przycisk 
mono na NAC 552 i przycisk mute na NAC 152 XS) na przednim panelu 
zacznie świecić. Jeśli nie jest włączony, to można go włączyć poprzez 
naciśnięcie tego samego przycisku.

Z włączonym automatycznym przełączaniem należy ponownie nacisnąć 
przycisk, co doprowadzi do podświetlenia (na krótki czas) wejść 
wybranych do automatycznego przełączania. Naciskanie przycisku 
umożliwi wybór kolejno następujących po sobie wejść cd, tuner, av i 
hdd (tylko NAC 152 XS) oraz automatyczne ich wyłączenie (wszystkie 
wskaźniki będą wyłączone).

Gdy właściwe wejście do automatycznego przełączania zostanie 
wybrane, należy zaprzestać naciskania przycisku.

Automatyczne Przełączanie Wejścia zacznie funkcjonować po wyjściu 
z trybu programowania, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
prog na pilocie.

Uwaga: Przedwzmacniacz opuści tryb programowania, jeśli nie 
otrzyma żadnych poleceń po upływie pięciu minut.

Uwaga: W niektórych przypadkach może być wymagana dalsza 
konfiguracja sprzętu, aby funkcja automatycznego przełączania 
działała poprawnie. W celu uzyskania porady lub dalszych informacji, 
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą Naim Audio lub 
dystrybutorem.

14.2 AV Bypass
Funkcja AV Bypass umożliwia integrację procesora audio-wideo 
co sprawia, iż jego kontrola głośności przejmuje dowodzenie nad 
sygnałami podłączonymi do wybranych wejść przedwzmacniacza. Na 
NAC 552, AV Bypass może być wybrany poprzez gniazda wejściowe 
DIN numer 4 i 5. Na wszystkich innych przedwzmacniaczach, AV 
Bypass może być wybrany tylko poprzez gniazdo wejściowe av. 

Aby wybrać funkcję AV Bypass, należy w pierwszej kolejności 
przełączyć przedwzmacniacz na tryb programowania poprzez 
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku prog na pilocie zdalnego 
sterowania (pilot musi znajdować się w trybie przedwzmacniacza). 
Jeśli funkcja AV Bypass zostanie wybrana prawidłowo, przycisk 
źródłowy mute (przycisk mute na NAC 202 i przycisk av na NAC 
152 XS) na przednim panelu zaświeci się. Jeżeli nie, to może być ona 
włączona poprzez dwukrotne naciśnięcie tego samego przycisku.   

Z włączonym AV Bypass na NAC 552, ponowne naciśnięcie przycisku 
źródłowego mute wskaże wybrane wejścia, poprzez podświetlenie 
ich wskaźników na krótką chwilę. Powtarzające się naciskanie 
przycisku spowoduje wybór kolejnych kombinacji dostępnych wejść, 
a także wyłączenie funkcji AV Bypass. Gdy żądane wejścia zostaną 
oznaczone, należy zaprzestać naciskania przycisku. Wybrane wejścia 
spowodują ponowne włączenie funkcji AV Bypass. W celu wyboru 
funkcji AV Bypass można również skorzystać z pilota zdalnego 
sterowania. Patrz tabela w punkcie 14.9.

AV Bypass może funkcjonować tylko po wyjściu z trybu 
programowania, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku prog 
na pilocie.

Uwaga: Przedwzmacniacz opuści tryb programowania, jeśli nie 
otrzyma żadnych poleceń po upływie pięciu minut.

Uwaga: Funkcję AV Bypass należy stosować z ostrożnością. Omija ona 
bowiem skutecznie kontrolę głośności i balansu na przedwzmacniaczu, 
co prowadzi do wykorzystania pełnej mocy głośności (full volume) 
wzmacniacza i głośników, przez jakikolwiek sygnał podłączony do 
wejścia AV Bypass. W celu zmniejszenia takiego ryzyka, wszelkie zmiany w 
przypisaniu poszczególnych wejść, spowodują automatyczne wyłączenie 
wcześniejszych ustawień wejść AV Bypass. Dodatkowo, jeśli wybrane 
wejście będzie miało włączony AV Bypass, kontrola głośności i balansu 
za pomocą pilota będzie niemożliwa, a wskaźniki na pokrętle będą 
wyłączone. W przypadku zamiaru obsługi któregokolwiek z nich, wskaźniki 
na pokrętłach zaczną migać. 
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14.3  Kontrola  głośności  i  balansu za  pomocą 
pi lota  zdalnego sterowania

Przyciski volume i balance na pilocie zdalnego sterowania oferują 
kilka alternatywnych możliwości sterowania. 

W NAC 552, NAC 252, NAC 282 i NAC 202 szybkie naciśnięcie i 
zwolnienie przycisku spowoduje wzrost/spadek danej wartości o 
niewielką, zdefiniowaną wartość. Szybkie naciśnięcie i zwolnienie 
przycisku, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
spowoduje ciągłe, powolne zmiany wartości. Proste przytrzymanie 
przycisku, spowoduje ciągłe, szybkie dostosowanie.  

W NAC 152 XS krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku, spowoduje 
wzrost/spadek danej wartości o niewielką, zdefiniowaną wartość. 
Natomiast naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku na pilocie, 
spowoduje w pierwszej kolejności powolny wzrost/spadek wartości 
(przez trzy sekundy), by następnie znacznie zwiększyć/zmniejszyć 
tempo dostosowania.

Uwaga: NAC 152 XS nie posiada zdolności kontroli balansu kanałów. 

14.4  Funkcje  mute (w yciszania) ,  
mono i  mon

Funkcja wyciszania (mute) stosowana jest do wyciszania źródła 
wyjścia i może być wybrana poprzez naciśnięcie przycisku mute na 
przednim panelu. 

Na przedwzmacniaczach wyposażonych w oddzielne sekcje 
źródłowe i nagrywania, funkcja wyciszania może być wybrana 
oddzielnie dla źródła i dla nagrywania. Funkcja ta może być również 
wybrana za pomocą pilota zdalnego sterowania. 

Niektóre przedwzmacniacze zawierają funkcję mon (mono), która 
to sumuje lewy i prawy kanał. Funkcja „mono” może być wybrana 
poprzez naciśnięcie przycisku mon (mono na NAC 552) na przednim 
panelu. Na przedwzmacniaczach wyposażonych w oddzielne sekcje 
źródłowe i nagrywania, funkcja „mono” może być wybrana oddzielnie 
dla źródła i dla nagrywania. Funkcja ta może być również wybrana za 
pomocą pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: NAC 202 i NAC XS 152 nie posiadają zdolności „mono”. 

NAC 202 posiada funkcję mon („monitorowanie tape”). Naciśnięcie 
przycisku mon skieruje wejścia sygnału tape, av lub aux 1 do 
wyjścia przedwzmacniacza, pozostawiając przy tym możliwość 
wyboru wejścia skierowanego do wyjść tape, av i aux 1. Funkcja 
mon może być również wybrana za pomocą pilota zdalnego 
sterowania.

Uwaga: Tylko wejścia „tape”, „av” oraz „aux 1” (te, które również 
zawierają wyjścia) mogą być wybrane podczas, gdy „mon” jest 
zaangażowany. Jednak jeżeli jedno z tych wejść niesie sygnał źródłowy, 
wejście to będzie niedostępne dla monitorowania.

Uwaga: Funkcja wyciszania źródła na NAC 552, NAC 252, NAC 282 i 
NAC 202 jest wybrana domyślnie. Może ona zostać odłączona na NAC 
202, poprzez naciśnięcie przycisku „mute” podczas, gdy przycisk „mon” 
będzie wybrany. Patrz punkt 10.3.

Uwaga: NAC 152 XS nie posiada zdolności „monitorowania tape” na 
przednim panelu.

14.5 Wyświetlacz
Istnieje możliwość wyłączenia podświetlenia przycisków na 
przednim panelu przedwzmacniacza, poprzez naciśnięcie przycisku 
disp (w trybie przedwzmacniacza) na pilocie zdalnego sterowania. 
Każde kolejne użycie pilota przywróci tymczasowo funkcję 
wyświetlenia. Ponowne użycie funkcji disp przywróci na stałe 
działanie wyświetlacza.

14.6 Włączanie
Po włączeniu, za pomocą przycisku zasilania na wzmacniaczu mocy 
lub zasilaczu, przedwzmacniacz pozostanie w trybie wyciszenia przez 
30 sekund, do uzyskania pełnej stabilizacji wszystkich układów i 
systemów kontrolnych.

14.7 Ustawienia domyślne
Aby przywrócić wszystkie ustawienia domyślne do tych fabrycznych, 
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk disp na pilocie w momencie, 
gdy przedwzmacniacz znajduje się w trybie programowania. 
Po zakończeniu tej operacji, przedwzmacniacz opuści trybu 
programowania.

14.8 Potencjalne usterk i 
W przypadku jakichkolwiek usterek związanych z  
zasilaniem lub błędów związanych z wtyczką łączącą, przyciski na 
przednim panelu niektórych przedwzmacniaczy zaczną migać. 
Poniższa tabela przedstawia listę potencjalnych usterek.

Przedwzmacniacz   Wskaźnik usterki zasilania lub wtyczki 
łączącej 

NAC 252   miganie przycisku źródłowego wyciszania 
(mute)  

NAC 282   miganie przycisku źródłowego wyciszania 
(mute)  

NAC 202  miganie przycisku wyciszania (mute)  
 
NAC 152 XS miganie przycisku wyciszania (mute) 
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14.9 Pr z ycisk i  funkc yjne inter fejs

Przedwzmac-
niacz

Tryb 
programowania 

Automatyczne 
Przełączanie 
Wejścia 

AV Bypass Przywrócenie 
ustawień 
domyślnych

NAC 552 przytrzymaj pre nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy przycisk na pilocie (R-com)
przytrzymaj prog pre 4 mon źródłowe 

„mono”
pre 4 mute 
źródłowe „mute” 

przytrzy. disp przycisk/przyciski na pilocie (NARCOM 4) 
przedni panel

NAC 252 przytrzymaj prog pre 4 mon 
źródłowe „mon”

pre 4 mute 
źródłowe „mute” 

przytrzy. disp przycisk/przyciski na pilocie (NARCOM 4) 
przycisk na przednim panelu

NAC 282 przytrzymaj prog pre 4 mon 
źródłowe „mon”

pre 4 mute 
źródłowe „mute” 

przytrzy. disp przycisk/przyciski na pilocie (NARCOM 4) 
przycisk na przednim panelu

NAC 202 przytrzymaj prog pre 4 mon 
mon

pre 4 mute 
mute

przytrzy. disp przycisk/przyciski na pilocie (NARCOM 4) 
przycisk na przednim panelu

NAC 152 XS przytrzymaj prog pre 4 mute 
mute

pre 4 av 
av

przytrzy. disp przycisk/przyciski na pilocie (NARCOM 4) 
przycisk na przednim panelu

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania musi znajdować się w trybie 
przedwzmacniacza, by móc wybrać tryb programowania lub przywrócić 
ustawienia domyślne. 

Uwaga: Symbol 4wskazuje kolejne operacje przycisków na pilocie.
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15.  Pi lot  zdalnego sterowania R- com 

Pilot zdalnego sterowania R-com dołączony jest do przedwzmacniacza NAC 552. Może być on 
również nabyty osobno jako akcesorium. Pilot ten oferuje szybką i intuicyjną kontrolę funkcji, 
najczęściej używanych w trakcie obsługi odtwarzaczy CD, przedwzmacniaczy, wzmacniaczy 
zintegrowanych i tunerów. 

W celu zainstalowania baterii, należy zdjąć pokrywę, znajdującą się na dolnej krawędzi pilota, 
za pomocą narzędzia dołączonego do pilota. Następnie należy włożyć baterie do środka, 
zwracając przy tym uwagę na ich kierunek. Po zakończeniu należy nałożyć pokrywę. W przypadku 
ponownego transportu, należy wyjąć baterie ze środka pilota.  

15.2  Pr z ycisk i  na pi lo cie  R- com 

playstop

prev next

vol + 

pause

vol -

mute

open 

tun

disp

pre

15.1 Uż y wanie pi lota R- com
Przyciski na pilocie R-com zapewniają kontrolę funkcji najczęściej 
używanych w trakcie obsługi odtwarzaczy CD, przedwzmacniaczy, 
wzmacniaczy zintegrowanych i tunerów. W celu wydłużenia czasu 
pracy baterii, R-com zostanie wprowadzony w tryb „uśpienia”, jeżeli 
nie będzie używany przez dłuższą chwilę. Ponowne dotknięcie pilota 
spowoduje jego „wybudzenie”. 

R-com posiada trzy tryby operacyjne – tryb odtwarzacza CD, 
tryb przedwzmacniacza/wzmacniacza zintegrowanego oraz tryb 
tunera. Jego tryb domyślny odzwierciedla tryb odtwarzacza CD. W 
przypadku, gdy R-com znajduje się w trybie pracy odtwarzacza CD i 
jest wybudzony, jego przyciski zaświecą się na kolor zielony. W celu 
przełączenia R-com na tryb pracy przedwzmacniacza/wzmacniacza 
zintegrowanego lub tunera, należy nacisnąć odpowiednio przycisk pre 
lub tun. Przycisk pre lub tun zaświeci się wówczas na kolor biały. Aby 
z powrotem przełączyć R-com do trybu pracy odtwarzacza CD, należy 
ponownie nacisnąć odpowiednio przycisk pre lub tun. 

W trybie domyślnym, przyciski na pilocie R-com odpowiadają 
następującym funkcjom:

disp:  Umożliwia przewijanie opcji wyświetlacza: numerów 
utworów, czasu ich trwania oraz wyłączenia wyświetlacza.

open: Otwiera drzwi odtwarzacza CD555.

stop: Zatrzymuje odtwarzanie CD.

play: Rozpoczyna odtwarzanie CD.

prev:  Umożliwia wybór poprzedniego utworu lub punktu 
odniesienia.

next:  Umożliwia wybór następnego utworu lub punktu 
odniesienia.

vol +:  Zwiększa głośność przedwzmacniacza/wzmacniacza 
zintegrowanego.

vol –:  Zmniejsza głośność przedwzmacniacza/wzmacniacza 
zintegrowanego.

mute:  Redukuje głośność do zera. Ponowne jego naciśnięcie 
przywraca dźwięk.

pause:  Wstrzymuje odtwarzanie CD. Ponowne jego naciśnięcie 
przywraca odtwarzanie.

W trybie pracy przedwzmacniacza/wzmacniacza zintegrowanego 
(należy nacisnąć przycisk pre), następujące przyciski zmienią swoje 
funkcje: 

disp:  Włącza/wyłącza wskaźniki przycisków i pokrętła na przednim 
panelu przedwzmacniacza/wzmacniacza zintegrowanego.

prev: Umożliwia wybór poprzedniego wejścia źródłowego. 

next: Umożliwia wybór następnego wejścia źródłowego. 

Uwaga: Tryb programowania przedwzmacniacza lub wzmacniacza 
zintegrowanego, może zostać wybrany poprzez naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku „pre” na pilocie R-com. Funkcja ta może być również wybrana za 
pomocą przycisków na przednim panelu danego urządzenia. 

W trybie pracy tunera (należy nacisnąć przycisk tun), następujące 
przyciski zmienią swoje funkcje: 

disp:  Włącza/wyłącza wyświetlacz i wskaźniki przycisków na 
przednim panelu tunera.

prev:  Umożliwia wybór funkcji „w dół” („down”) tunera.

next:  Umożliwia wybór funkcji „w górę” („up”) tunera.

Uwaga: Tryb pracy tunera może zostać wybrany poprzez dłuższe 
naciśnięcie przycisku „tun” na pilocie R-com. 
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16.  Pi lot  zdalnego sterowania NARCOM 4 

Pilot zdalnego sterowania Narcom 4 dołączony jest do wszystkich przedwzmacniaczy. Jest to 
wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania, przeznaczony do użycia z odtwarzaczami CD firmy 
Naim Audio, z jego wzmacniaczami zintegrowanymi, przedwzmacniaczami i zaprogramowanymi 
tunerami.

W celu zainstalowania baterii, należy zdjąć pokrywę poprzez naciśnięcie małego przycisku 
znajdującego się z tyłu pilota. Następnie należy włożyć baterie do środka, zwracając przy tym 
uwagę na ich kierunek. Po zakończeniu należy nałożyć pokrywę.

Przyciski do wyboru elementu systemu 

Przyciski numeryczne (czułe)

Przyciski niezmienne (stałe) do operowania 
odtwarzacza cd 

Przyciski głośności i wyciszania

Przycisk programowania (czuły) 

Przyciski niezmienne (stałe) dla danego 
produktu

Przyciski do regulacji balansu

Przycisk wyświetlania (czuły)

16.1 Uż y wanie pi lota NARCOM 4
Obsługa pilota Narcom 4 opiera się na trzech rodzajach przycisków: 
przycisków do wyboru elementu systemu, przycisków 
niezmiennych (stałych) i przycisków zmiennych (czułych).

Przyciski do wyboru elementu systemu aktywują działanie 
przycisków zmiennych (czułych) w trybie właściwym dla danego 
elementu systemu (odtwarzacz CD, przedwzmacniacz, itd.).

Przyciski niezmienne (stałe) operują określone funkcje, niezależnie 
od tego, który z elementów systemu został wybrany. Przyciski te są 
aktywne przez cały czas.

Przyciski niezmienne (stałe) przedwzmacniacza i wzmacniacza 
zintegrowanego działają w następujący sposób:

vol (5 & 6)   Regulują głośność i jego położenie na 
przedwzmacniaczu.

mute   Redukuje głośność przedwzmacniacza do zera. 
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca jego 
głośność.  

bal (3 & 4)  Regulują balans kanałów. Kontrola balansu kanałów 
w niektórych wzmacniaczach firmy Naim, możliwa 
jest jedynie za pomocą pilota zdalnego sterowania. 
Balans na tych produktach zostanie automatycznie 
wypośrodkowany w momencie, gdy dotrze on do 
punktu środkowego. Wypośrodkowanie zostanie 
zasygnalizowane poprzez miganie wskaźnika na 
pokrętle regulacji głośności. Aby powrócić do 
regulacji balansu, gdy ten został wypośrodkowany, 
należy zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk bal.  

mon    Umożliwia słuchanie wyjścia urządzenia 
nagrywającego w trakcie nagrywania. Źródło, które 
jest nagrywane, może zostać wybrane w normalny 
sposób za pomocą przycisków wyboru wejścia. 
Kolejne użycie przycisku „mon” przywróci normalną 
pracę funkcji. Przycisk „mon” alternatywnie 
operuje także funkcję „mono” na odpowiednio 
wyposażonych przedwzmacniaczach. 

16.2 Pr z ycisk i  na pi lo cie  NARCOM 4

Przyciski zmienne (czułe) przedwzmacniacza działają w 
następujący sposób:

disp    Włącza i wyłącza wskaźniki przycisków na przednim 
panelu.

prog    Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pozwalana 
na włączenie przedwzmacniacza na tryb 
programowania.

numeryczne   Umożliwiają bezpośredni wybór źródeł sygnału.
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Produkty, które zawierają logo przedstawione na rysunku, nie 
mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Produkty 
te, muszą być oddane do punktu zbierania zużytego 
sprzętu. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi 
odnośnie lokalizacji najbliższego z takich punktów. 
Prawidłowy recykling i utylizacja odpadów pomagają 
zachować zasoby naturalne i chronią środowisko przed 
zanieczyszczeniem.

17 Dek laracja  zgo dności
Firma Naim Audio oświadcza, że produkty Naim Audio są wyprodukowane zgodnie z normami: 
Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE
Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywy dotyczącej ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji 2011/65/UE
Dyrektywy dotyczącej odpadów elektrycznych i elektronicznych 2002/96/WE
Dyrektywy dotyczącej produktów wykorzystujących energię 2005/32/WE

Produkty Naim Audio są zgodne z następującymi normami: 
EN60065 - Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa 
EN55013 - Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe — Charakterystyki zaburzeń 
radioelektrycznych
EN55020 – Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne oraz urządzenia towarzyszące — Charakterystyki odporności
EN61000-3-2 - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu
EN61000-3-3 - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie 
znamionowym

18 O gólne zasady b ezpieczeńst wa
Zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami bezpieczeństwa 
należy używać złączy głośnikowych dołączonych do wzmacniacza i 
głośników.

Nie należy pod żadnym pozorem pozwolić na jakąkolwiek 
modyfikację sprzętu Naim Audio, bez uprzedniej konsultacji z 
fabryką, sprzedawcą lub dystrybutorem. Wszelkie nieautoryzowane 
modyfikacje spowodują utratę gwarancji sprzętu.

Urządzenia nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie 
wody (kapanie lub rozlanie). Należy usunąć wszelkie przedmioty 
wypełnione cieczą, jak na przykład wazony, z okolicy gdzie znajduje 
się urządzenie. 

Dla własnego bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie należy 
otwierać urządzenia Naim Audio bez uprzedniego odłączenia go od 
sieci.

Ostrzeżenie: Urządzenie konstrukcji CLASS I powinno być podłączone 
do gniazda sieciowego z uziemieniem.

Ostrzeżenie: Zainstalowane baterie nie powinny być narażone na 
nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień, itp.

Jeżeli wtyczka sieciowa lub łącznik pełnią funkcję wyłącznika, muszą 
one pozostać łatwo dostępne. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, 
należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Poniższa etykieta jest przymocowana do wszystkich urządzeń 
zasilanych przez sieć elektryczną:

W A R N I N G
THIS APPARATUS  

MUST BE EARTHED

To urządzenie zostało przetestowane i jest zgodne z odpowiednimi 
normami bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej 
oraz, w stosownych przypadkach, z ograniczeniami dla urządzeń 
cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony 
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 
Urządzenie to generuje, używa i może emitować częstotliwości 
radiowe, i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, 
może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże, nie 
ma gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w poszczególnej 
instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub 
telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie danego 
urządzenia, należy podjąć próbę usunięcia zakłóceń w jeden lub kilka 
następujących sposobów:

•	poprzez	zmianę	kierunku	lub	położenia	anteny	odbiorczej

•		poprzez	zwiększenie	odległości	między	urządzeniem	a	odbiornikiem

•		poprzez	podłączenie	urządzenia	do	gniazda	w	innym	obwodzie	niż	
ten, do którego podłączony jest odbiornik

•		poprzez	skontaktowanie	się	z	sprzedawcą	Naim	lub	doświadczonym	
technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uwaga
Zgodnie z obowiązującym prawem, Naim Audio Ltd. nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z 
użytkowania niniejszego produktu. Naim Audio Limited wraz z jego 
agentami i przedstawicielami, nie ponosi odpowiedzialności za utratę 
danych lub treści z serwera Naim/NaimNet, niezależnie od przyczyny.

Naim Audio Ltd, Southampton Road, Salisbury, England SP1 2LN
Tel: +44 (0) 1722 426600   Fax: +44 (0)871 230 1012  
W: www.naimaudio.com
Part No. 12-001-0240 Iss. 1D
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