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Wstęp
Dziękujemy za zakup wzmacniacza TAGA Harmony.

TA-600MULTI jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla domowych systemów hi-fi i instalacji 
komercyjnych w restauracjach, pubach, sklepach, salach konferencyjnych, klubach 
fitness, zarówno jako muzyka w tle, czy w sytuacji kiedy chcesz przesyłać głos.
Pojedynczy wzmacniacz TA-600MULTI pozwala zbudować nisko kosztowy system 
multi-room i odtwarzać różną muzykę w każdej z 4 stref (z 3 wejść) z niezależnie 
regulowanym poziomem głośności, oraz przesyłać dźwięk z mikrofonu do wybranych 
stref w tym samym czasie. 

Wysoka i stała moc dostarczana przez powiększony, audiofilskiej klasy 200W 
toroidalny transformator. 

Zintegrowany wzmacniacz TA-600MULTI oferuje najlepsze brzmienie w tej klasie 
cenowej i doskonale dopasowuje się do większości głośników dostępnych na 
rynku. Wykorzystuje zaawansowane materiały, najnowocześniejsze rozwiązania 
inżynieryjne oraz innowacyjny design stworzony przez profesjonalnych projektantów 
z naszego międzynarodowego zespołu. Dostarcza czystą moc ze zmniejszonymi 
zniekształceniami, jak również bogate brzmienie z zachwycającą dokładnością, sceną 
i dynamiką.

Różnorodność funkcji i połączeń przewodowych sprawia, że TA-600MULTI jest bardzo 
wszechstronnym urządzeniem zdolnym do pracy w różnych zastosowaniach.
• Dźwięk Multi-room. 4 strefy, wzmacniacz stereo wysokiej mocy zdolny do 

wysterowania czterech par głośników (od 4 do 16ohm) - łatwy sposób dostarczenia 
dźwięku do wielu pomieszczeń, w przystępnej cenie;

• Każda strefa posiada niezależne: selektor wejść audio (jeden z 3), regulacje poziomu 
głośności, wysokich i niskich tonów aby odtwarzać muzykę na różnych poziomach 
głośności z indywidualnymi ustawieniami w różnych pomieszczeniach;

• Wbudowane wejście mikrofonowe z regulacją pogłosu i mieszaniem kanałów to 
idealne rozwiązanie do odtwarzania głosu w wybranych strefach;

• Wejście USB zapewnia łatwość i szybkość niemal nieograniczonego odtwarzania 
muzyki z przenośnych pamięci USB (obsługuje pliki MP3 / WMA / WAV / APE);

• Wejście MP3 (3.5mm stereo jack) na panelu przednim do szybkiego podłączenia 
smartfona, tabletu lub laptopa;

• Stereofoniczne wejścia RCA na tylnym panelu pozwalające podłączyć dodatkowe 
urządzenia takie jak odtwarzacz CD, tuner radiowy lub inne urządzenia analogowe;

• Wymuszone chłodzenie powietrzem zaprojektowane by zapewnić bezawaryjną pracę 
przez długi czas.Odłączany przewód zasilania IEC pozwala na ulepszenie systemu 
przy zastosowaniu audiofilskiego kabla zasilania w dowolnym momencie

Czyszczenie
Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj suchej, 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 WYKWALIFIKOWANYM

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 UMIESZCZAĆ 
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
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Przedni i tylny panel

Panel przedni
1. Przełącznik zasilania (ON i OFF) i dioda statusu zasilania (wokół przełącznika zasilania) 

 

INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ STREFY ZONE 1 / ZONE 2 / ZONE 3 / ZONE 4
2. Regulator poziomu wysokich tonów
3. Regulator poziomu niskich tonów
4. Przełącznik mikrofonu (ON i OFF)
5. Dioda LED statusu mikrofonu
6. Regulator poziomu głośności
7. Selektor wejść (OFF, USB, AUX, MP3)
8. Wejście ¼” jack mikrofonu
9. Regulator poziomu głośności mikrofonu
10. Regulator poziomu pogłosu mikrofonu 
11. Wejście 3.5 mm Jack Stereo MP3
12. Dioda LED statusu wejścia USB 
13. Gałka regulacji odtwarzania USB (Play/Pauza, Następny/Poprzedni)
14. Wejście pamięci USB

Panel tylny
15. Wejście RCA Stereo AUX 

 
INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ STREFY ZONE 1 / ZONE 2 / ZONE 3 / ZONE 4

16. Wyjście prawego kanału głośnikowego (terminale głośnikowe) danej strefy
17. Wyjście lewego kanału głośnikowego (terminale głośnikowe) danej strefy
18. Gniazdo kabla zasilania i bezpiecznik
Uwaga! Bezpiecznik powinien być wymieniany wyłącznie na taki sam typ jaki wskazany jest 
na tylnym panelu wzmacniacza. Podczas wymiany kabel zasilania   powinien być odłączony!
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Terminale głośnikowe akceptują przewody do 10 AWG jak również większość 
dostępnych na rynku wtyków (bananowych itp.). Przewody 10 AWG są rekomendowane 
dla dłuższych połączeń (powyżej 20 metrów). Przy krótszych odległościach należy 
skorzystać z kabli 12/14 lub 18 AWG. Rekomendujemypozostawienie około 150 cm 
luźnego kabla od strony wzmacniacza, ułatwi to instalacjęi odpowiednie ustawienie. Nie 
używaj zszywek, gwoździ itp. ostrych narzędzi dozabezpieczenia kabli. Najlepsze efekty 
uzyskasz utrzymując kable głośnikowe z dalaod innych przewodów elektrycznych.Zwróć 
uwagę na odpowiednią polaryzację połączeń wzmacniacza z terminalamigłośników 
(terminale CZERWONE + głośników połącz z terminalami + wzmacniacza, terminale 
CZARNE - głośników połącz z terminalami - wzmacniacza).

Przed połączeniem głośników upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony.Więcej 
informacji znajdziesz w instrukcji obsługi głośników.

Podłączanie kabli głośnikowych

Konfiguracja wzmacniacza
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1.  Upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony (Przełącznik zasilania                OFF, a kabel 
zasilania jest odłączony).

2.  Przekręć regulator poziomu głośności każdej ze stref (ZONE) do pozycji MIN 
(maksymalnie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).

3.  Wykorzystując kable głośnikowe (nie dołączone do zestawu) podłącz głośniki do 
wyjść SPEAKERS OUT (wybierz strefy z których chcesz korzystać) umieszczonych 
na tylnym panelu wzmacniacza (sprawdź rozdział „Podłączanie kabli głośnikowych”, 
aby uzyskać więcej informacji).

4.  Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z analogowych źródeł audio (odtwarzacz CD, tuner 
FM, itp.): wykorzystaj interkonekty RCA (nie dołączone do zestawu) i połącz przy ich 
pomocy komponenty z analogowymi wejściami AUX na tylnym panelu.

5.  Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z analogowego źródła audio wyposażonego 
w gniazdo 3.5 mm stereo (lub kompatybilne) takich jak smartfon, tablet, laptop 
itp.: podłącz je przy pomocy interkonektu stereo z wtyczką 3.5 mm mini jack (nie 
dołączone do zestawu) z analogowym wejściem MP3 na przednim panelu.

6.  Jeżeli chcesz odtwarzać pliki cyfrowe, podłącz pamięć przenośną USB (nie 
dołączona do zestawu) do wejścia USB na przednim panelu. Upewnij się, że 
wzmacniacz obsłguje format plików które chcesz odtwarzać.

7.  Jeżeli chcesz przesyłać dźwięk z mikrofonu (nie dołączony w zestawie) podłącz go 
do wejścia Microphone ¼” Jack na przednim panelu.

8.  Wzmacniacz jest gotowy do obsługi.

Uwaga! Unikaj zwarć przewodów - może to uszkodzić wzmacniacz lub głośniki. Może 
to być podstawą nie uznania gwarancji.

Konfiguracja wzmacniacza

Używaj wyłącznie głośników o impedancji z zakresu 4-16 ohm.

Uwaga! Do jednej strefy mogą być podłączone wyłącznie głośniki cechujące się taką 
samą impedancją (np: ZONE 1: jeżeli używasz głośników o impedancji 4ohm podłączo-
nych do lewego kanału, musisz użyć głośników o impedancji 4ohm również w prawym 
kanale) - podłączenie głośników spoza zakresu może spowodować uszkodzenie 
wzmacniacza i/lub głośników. Może to być podstawą nie uznania gwarancji.
Każda ze stref może obsługiwać głośniki o różnej impedancji (np: do ZONE 1 podłą-
czone głośniki o impedancji 4ohm speakers, do ZONE 2 - 8ohm, do ZONE 3 - 6ohm. 
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Obsługa
1. Podłącz kabel zasilania do wzmacniacza i do gniazda zasilania.
2. Włącz wzmacniacz – wciśnij przycisk zasilania (Przycisk zasilania         ON).  Dioda 

LED wokół przycisku zasilania zaświeci na pomarańczowo w ciągu kilku sekund. 
Jeśli tak się nie stanie, wzmacniacz działa niepoprawnie (tryb ochronny) - wyłącz 
zasilanie, odłącz kabel zasilania i sprawdź czy nie występują zwarcia kabli.

3. Dla każdej ze stref (ZONE) których chcesz użyć wybierz przy pomocy selektora 
wejść źródło z którego chcesz odtwarzać dźwięk (podłączone do odpowiedniego 
wejścia). 

4. Włącz źródło audio i rozpocznij odtwarzanie.
5. Wyreguluj poziom głośności wzmacniacza dla każdej ze stref (ZONE), aby dopa-

sować poziom dźwięku.

Odtwarzanie z pamięci USB:
Wzmacniacz umożliwia odtwarzanie z większości pamięci USB i wspiera większość 
formatów audio MP3 / WMA / WAV / APE. 
1. Używając gałki selektora wejść wybierz wejście USB dla każdej ze stref (ZONE) w 

których chcesz rozpocząć odtwarzanie.
2. Umieść pamięć USB (nie dołączona w zestawie) w gnieździe wejściowym USB 

znajdującym się na przednim panelu wzmacniacza. 
3. Po wykryciu kompatybilnych plików muzycznych odtwarzanie w wybranych stre-

fach rozpocznie się automatycznie. 
W trybie odtwarzania USB, wskaźnik LED USB będzie świecił. 
Jeżeli pamięć USB jest pusta lub zawiera pliki nie wspierane przez wzmacniacz, 
dioda statusu USB zacznie migać.

4. Wciśnij gałkę USB ►▌▌  raz, aby wstrzymać odtwarzanie. Wciśnij ponownie, aby 
wznowić odtwarzanie.W trybie pauzy, wskaźnik LED USB będzie pulsował. 

5. Przekręć gałkę USB ►►▌ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do 
następnego utworu. Jeżeli wykryto ostatni utwór odtwarzanie rozpocznie się od 
pierwszego w pamięci USB (sprawdź kolejność odtwarzania).

6. Przekręć gałkę USB ▐◄◄  przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do 
poprzedniego utworu. Jeżeli wykryto pierwszy utwór odtwarzanie rozpocznie się 
od ostatniego w pamięci USB (sprawdź kolejność odtwarzania).

Kolejność odtwarzania:
Pliki muzyczne są zawsze odtwarzane zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazw w pa-
mięci USB i ich folderów. Zazwyczaj odtwarzanie rozpoczyna się od plików umieszczo-
nych bezpośrednio na pamięci USB (nie w folderach) a następnie jest kontynuuowane 
dla plików umieszczonych w folderach zgodnie z ich kolejnością w pamięci USB. 

Uwaga! W zależności od typu pamięci USB, formatu, liczby lub aranżacji folderów i 
plików muzycznych, kolejność odtwarzania może być różna od podanej jak również 
pliki mogą być nierozpoznane przez wzmacniacz.
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Obsługa
Operacje możliwe do wykonania niezależnie dla każdej ze stref (ZONE):
Regulator poziomu głośności:
Dla każdej ze stref możesz dostosować poziom głośności od minimum (gałka 
- maksymalnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) do maksimum (gałka - 
maksymalnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Poziom głośności ustawiony 
zbyt wysoko może powodować zniekształcenia i pogorszenie jakości dźwięku. Może 
to spowodować uszkodzenie wzmacniacza lub głośników. Może to być podstawą nie 
uznania gwarancji. 

Regulator niskich tonów:
Dla każdej ze stref możesz dostosować poziom niskich tonów wzmacniacza. 
Domyślnie: gałka jest w centralnej pozycji: znacznik na gałce ustawiony jest pionowo. 
Przekręć gałkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (-), aby zmniejszyć ilość 
niskich częstotliwości. Przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+), aby 
zwiększyć ilość niskich częstotliwości.

Regulator wysokich tonów:
Dla każdej ze stref możesz dostosować poziom wysokich tonów wzmacniacza. 
Domyślnie: gałka jest w centralnej pozycji: znacznik na gałce ustawiony jest pionowo. 
Przekręć gałkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (-), aby zmniejszyć ilość 
wysokich częstotliwości. Przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+), aby 
zwiększyć ilość wysokich częstotliwości.

Selektor wejść:
Dla każdej ze stref możesz wybrać jedno z trzech wejść (USB, AUX, MP3).Jeżeli nie 
chcesz odtwarzać muzyki z żadnego z tych wejść w danej strefie, ustaw selektor w 
pozycji OFF. Selektor wejść działa niezależnie od przełącznika mikrofonu - możesz 
przesyłać do wzmacniacza wyłącznie muzykę lub dźwięk z mikrofonu lub połączyć oba 
sygnały.

Przełącznik mikrofonu (MIC ON / MIC OFF):
Dla każdej ze stref możesz przesyłać dźwięk z mikrofonu (nie dołączony do zestawu) 
- oddzielnie lub połączony z muzyką z wejść audio (USB, AUX, MP3). Przełącznik 
mirofonu w pozycji górnej         OFF - dźwięk z mikrofonu nie jest przesyłany do strefy 
(dioda statusu mikrofonu nie świeci).
Przełącznik mirofonu wciśnięty       ON- dźwięk z mikrofonu jest przesyłany do strefy 
(dioda statusu mikrofonu świeci na czerwono).
Jeżeli wybrano jedno z wejść audio (sprawdź sekcję „Selektor wejść” po więcej 
szczegółów) i odtwarzana jest muzyka, dźwięk z mikrofonu i wejścia audio będzie 
miksowany. Upewnij się, że dostosujesz ustawienia poziomu głośności i pogłosu 
mikrofonu.

Uwaga! Dźwięk mikrofonu będzie przesyłany do wszystkich stref. Jeśli nie chcesz, aby 
był transmitowany do jednej z nich upewnij się, że ustawisz przełącznik mikrofonu w 
pozycję OFF dla danej strefy.
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Obsługa
Operacje możliwe do wykonania jednocześnie dla wszystkich stref (ZONE): 

Poziom głośności mikrofonu (MIC VOL):
Możesz dostosować poziom głośności mikrofonu w odniesieniu do aktualnie 
odtwarzanej muzyki w tle. Aby dźwięk mikrofonu był lepiej słyszalny przekręć gałkę 
MIC VOL zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (+), aby był mniej słyszalny 
przekręć gałkę przeciwnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (-). Główny 
poziom głośności dla mikrofonu i muzyki jest regulowany gałką poziomu głośności 
niezależnie w każdej ze stref. Regulacja MIC VOL jest aktywna również bez muzyki w 
tle (działający tylko mikrofon). Domyślnie: gałka jest w centralnej pozycji: znacznik w 
pozycji pionowej.

Poziom pogłosu mikrofonu (ECHO):
Możesz regulować poziom pogłosu mikrofonu. Aby zwiększyć poziom pogłosu przekręć 
gałkę ECHO zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+), aby zmniejszyć poziom pogłosu 
przekręć gałkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (-). Domyślnie: gałka jest w 
centralnej pozycji: znacznik ustawiony jest pionowo. 

Uwaga! Wysoki poziom głośności może uszkodzić wzmacniacz lub głośniki. Może to 
być podstawą nieuznania gwarancji.

Typ CI 4-strefowy wzmacniacz stereo z wejściem MIC

Moc wyjściowa 2 x 16W RMS na strefę @ 8ohm [napędzane wszystkie strefy] 
2 x 22W RMS na strefę @ 4ohm [napędzane wszystkie strefy]
2 x 20W RMS / 8ohm ; 2 x 30W RMS / 4 ohm [napędzana jedna strefa]

Pary głośników o impedancji od 4 do 16ohm mogą być używane w każdej 
ze stref.

THD Pozniżej lub 1% (1kHz)

Stosunek sygnał / szum =>75dB (klasa A)

Pasmo przenoszenia 20Hz –20kHz (+/- 3db)

Wejścia USB (formaty MP3 / WMA / WAV / APE)
RCA stereo AUX
3.5 mm stereo MP3 (front)

Wejście mikrofonowe Czułość 10mV ; THD 2% ;
Pasmo przenoszenia 50Hz – 12kHz (+/-3dB)

Zasilanie, zużycie energii 220-240V 50/60Hz, 200W

Wymiary (W x S x G) 10.7 x 43 x 31 cm

Waga 6.6  kg / szt.

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

Specyfikacje



www.TagaHarmony.com

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

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

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

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

WAŻNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.

Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.

Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,

odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

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

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

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

Zawartość opakowania:
Wzmacniacz   1 szt.
Pilot zdalnej kontroli  1 szt.
Instrukcja obsługi   1 szt.
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