
INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA
Ryzyko porażenia prądem

Nie otwierać!

ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
NIE ŚCIĄGAJ OBUDOWY (RÓWNIEŻ TYLNEJ CZĘŚCI)

NIE SERWISUJ URZĄDZENIA NA WŁASNĄ RĘKĘ
SERWISOWANIE ZOSTAW WYKFALIFIKOWANEMU PERSONELOWI

ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIE NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI WIATRU

TEN SYMBOL OZNACZA NIEBEZPIECZNĄ STREFĘ
ODIZOLOWANĄ OD UŻYTKOWNIKA
ZNAJDUJĄ SIĘ TAM KOMPONENTY POD NAPIĘCIEM ELEKTRYCZNYM.
INGERENCJA GROZI PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM.

TEN SYMBOL OZNACZA WAŻNE INFORMACJE I PODSTAWOWE
INSTRUKCJE OBSŁUGI. ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z TĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa
1) Przeczytaj uważnie instrukcje.
2) Zachowaj się do zaleceń instrukcji.
3) Przestudiuj wszystkie ostrzeżenia.
4) Zapoznaj się z całą instrukcją.
5) Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody lub innych cieczy
6) Urządzenie czyść tylko suchą szmatką
7) Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Ulokuj urządzenie 
zgodnie z zaleceniami.
8) Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub 
inne urządzenia generujące ciepło
9) Nie deformuj w żaden sposób wtyczki zasilacza. Wtyczka posiada dwa bolce 
oraz otwór na uziemienie. Jeżeli wtyczka w jakiś sposób nie pasuje do 
gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem aby wymienił gniazdko elektryczne w 
Twoim domu.
10) Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem oraz wyszarpnięciem z 
wtyczki.
11) Używaj tylko elementów/akcesoriów dedykowanych przez producenta
12) Używaj tylko bezpiecznych statywów. Bądź ostrożny podczas montażu 
statywu oraz przenoszenia urządzenia. gdyż nieumiejętne 
zachowanie się w tej kwestii może grozić zranieniem.
13) Odłącz urządzenie od prądu podczas burzy bądź kiedy 
nie jest używane przez dłuższy czas
14) Do wszelkich napraw upoważniony jest tylko i wyłącznie 
oficjalny serwis firmy. Nigdy nie naprawiaj nic na własną rękę,
 gdyż grozi to poważnym niebezpieczeństwem. Zaleca się, aby sprzęt został 
niezwłocznie poddany operacji serwisowej po takich zdarzeniach jak zalanie, 
uszkodzenie obudowy, uszkodzenie zasilacza, upadek z wysokości, kontakt z 
deszczem, wydobywający się dziwny zapach z głośnika.
UWAGA!: Aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego, nie wystawiaj 
urządzenia kontakt z deszczem lub wiatrem! Głośnik nie może być również w 
żaden sposób zalany bądź mechanicznie uszkodzony!

Urządzenie musi być podłączone do sieci poprzez gniazdko
z uziemieniem prądu.

To urządzenie posiada złącze elektryczne. Zainstaluj urządzenie tak, 
aby gniazdko na przewód zasilający było łatwo dostępne.

- Aby zapewnić dobrą wentylację urządzenia, nie zakrywaj otworów 
wentylacyjnych papierami, obrusami, zasłonami itp.

- Nie umieszczaj urządzenia przy źródłach ciepła, takich jak ogień, 
zapalone świece, grzejniki itp.

- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody i rozprysków oraz nie 
umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów zawierających płyty, 

takich jak np wazony.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA





Zbudowana z polipropylenowych obudów seria X-LITE ma elegancki wygląd, w 
tym 3 x uchwyty do przenoszenia i 4 punkty mocowania ściennego. Ponadto 
pełna przednia osłona głośników zapewnia całkowitą ochronę, zapewniając 
elegancję i wytrzymałość. Funkcje obejmują wbudowane moduły wzmacniaczy 
klasy D, zapewniające niesamowitą moc 1000 W, aby zaspokoić najbardziej 
wymagające zastosowania, a przyjazny dla użytkownika układ DSP umożliwia 
wybór presetów 4 x EQ, aby idealnie dostosować wydajność X-L ITE do 
wymagań dźwiękowych. Ponadto seria X-LITE jest naprawdę wszechstronna, 
oferując profesjonalny panel sterowania, który pozwala je konfigurować z 
subwooferami lub bez nich. Co więcej, jeśli chcesz rozszerzyć X-LITE o niskie 
częstotliwośći, możesz to zrobić dzięki dedykowanemu subwooferowi 
zasilanemu X-SUB 18 ". 
WSPÓLNE CECHY 
- Obudowa wykonana z polipropylenu zaprojektowana w celu wyeliminowania 
niepożądanych rezonansów 
- Niestandardowe głośniki FBT z wysoką wydajnością liniowego wychodzenia - 
Przetwornik kompresji z cewką głosową 25 mm (1 gardziel i 35 mm (1 A)) - 1000 
W, 2-kanałowy wzmacniacz w klasie D dla niskich częstotliwośći i klasy AB dla 
sopranów z wysoką dynamiką dla przyjemnego dźwięku przy dużej głośności 
- uniwersalny zasilacz impulsowy 100-240 V prądu przemiennego - DSP z 4 
ustawieniami EQ zaprojektowanymi w celu dostosowania dźwięku głośnika do 
różnych aplikacji i środowisk instalacyjnych 
- Zaawansowane algorytmy filtrowania i wyrównywania, które zmieniają 
dynamikę niskich częstotliwości zgodnie z wybranym presetem, pozwalającym 
na wysoką jakość SPL bez zniekształceń 
- Panel sterowania z wejściem i wyjściem XLR, jack 6,3 mm Wejście stereo z 
głośnością, wejście stereo RCA z głośnością, selektor wyjścia XLR c w 
połączeniu z stereo / mono, włączaniem / wyłączaniem filtra HP, mic/line, 
selektorem ustawień DSP 
- Zintegrowany mikser z dwoma kanałami stereo, jednym kanałem wejściowym 
mikrofonu / linii i wyjściem sprzężonym XLR mono / stereo w celu ożywienia 
drugiego kanału sygnału stereo na inny głośnik 
- Zintegrowane uchwyty. Punkty montażowe do montażu podwieszanego, 
podstawa 35 mm i stożek monitora, wszystkie w zestawie, aby dostosować 
głośnik do dowolnej instalacji

PL GŁÓWNE FUNKCJE



przetworzony głośnik aktywny - 100 mln
- 126dB SPL -2-drożny bi-wzmacniany bass reflex
-FBT niestandardowy głośnik niskotonowy 250 mm 
(ICY) z cewką głosową 50 mrn
-FBT 25 mm / 35mrn (1.4 ') cewka głosowa 
sterownik kompresji wysokich częstotliwości
Pasmo przenoszenia -58 Hz do 20 kHz -90 'H x 60' 
V róg stałej kierunkowości 
Nachylenie jako monitor - 35 stopni

- Głośnik Aktywny
- 1000W - 127dB SPL
- 2 drożny wzmacniacz z systemem Bass Reflex
- Głośnik FBT Custom 320mm (12”) woofer z 50mm 
(2”) cewką
- FBT 25mm (1”) / 35mm (1,4”) cewka drivera 
kompresji wysokich częstotliwości
- Pasmo przenoszenia od 50Hz do 20kHz
- Kierunkowość 90 stopni pionu i 60 stopni poziomu
- Nachylenie jako monitor 30/45 stopni

- Głośnik Aktywny
- 1000W - 128dB SPL
- 2 drożny wzmacniacz z systemem Bass Reflex
- Głośnik FBT Custom 380mm (15”) woofer z 64mm 
(2,”) cewką
- FBT 25mm (1”) / 35mm (1,4”) cewka drivera 
kompresji wysokich częstotliwości
- Pasmo przenoszenia od 42Hz do 20kHz
- Kierunkowość 90 stopni pionu i 60 stopni poziomu
- Nachylenie jako monitor 30/45 stopni

PL GŁÓWNE FUNKCJE



Głośnik został zaprojektowany i wyprodukowany do pracy z 
uniwersalnym napięciem sieciowym 100–240 V prądu 
przemiennego 50/60 Hz. Gniazdo zasilania zawiera również 
kieszeń bezpiecznika; wadliwe bezpieczniki należy wymieniać 
tylko na bezpieczniki o takich samych cechach elektrycznych i 
wartościach

PL

PL

ZASILANIE

ZŁĄCZA



Uchwyt do montażu ściennego w pozycji poziomej

Uchwyt do montażu ściennego w pozycji pionowej

PL AKCESORIA



Uchwyt do montażu ściennego w pozycji poziomej

Uchwyt do montażu ściennego w pozycji pionowej

PL AKCESORIA



Uchwyt do montażu ściennego w pozycji pionowej

Uchwyt do montażu ściennego w pozycji poziomej

PL AKCESORIA



- Głośniki z serii X muszą być instalowane przy użyciu 
akcesoriów  opisanych w niniejszej instrukcji i zgodnie ze 
specjalnymi instrukcjami montażu. Montaż ten powinien być 
przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowany personel, 
śc iś le przest rzegając aktua lnych przepisów i norm 
bezpieczeństwa obowiązujących w kraju instalacji 
- Akcesoria montażowe FBT są produkowane dla do wyłącznego 
użytku z systemami X i nie zostały zaprojektowane do użytku z 
żadnym innym głośnikiem lub urządzeniem. 
- Wszelkie możliwe elementy sufitu, podłogi lub innych podpór, na 
których mają zostać zainstalowane systemy X, muszą być w 
stanie bezpiecznie wytrzymać obciążenie. Stosowane akcesoria 
montażowe muszą być bezpiecznie połączone z głośnikiem i 
sufitem (lub inną powierzchnią). Gdy elementy są przymocowane 
do sufitów, podłogi lub belki, zawsze upewnij się, że wszystkie 
łączniki i elementy mocujące są odpowiednio zwymiarowane i 
mają odpowiednią nośność. 
- Oprócz głównego układu zawieszenia wszystkie głośniki w 
teatrach, stadionach, halach lub w kilku innych obiektach do 
pracy i rekreacji powinny być wyposażone w dodatkowy 
niezależny system bezpieczeństwa o odpowiedniej nośności. 
Jako dodatkowe urządzenie zabezpieczające można stosować 
wyłącznie stalowe linki i łańcuchy o certyfikowanej nośności.

PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



- Zawieszaj głośniki z serii X tylko przy użyciu oryginalnych 
akcesoriów 
- Wybierając miejsce instalacji, upewnij się, że wsporniki 
montażowe są w stanie udźwignąć ciężar głośnika i akcesoriów 
przy odpowiednim współczynniku bezpieczeństwa 
- Jeśli chodzi o stałe instalacje, zawsze planuj i regularnie 
przeprowadzaj specjalne kontrole w celu sprawdzenia wszystkich 
części, które muszą zagwarantować bezpieczeństwo systemu z 
upływem czasu 
- Nie zawieszaj systemu za uchwyty: uchwyty zosta ły 
zaprojektowane do transportu głośników i nie nadają się do 
zawieszenia 
- Nigdy nie opieraj się o głośniki

FBT Elettronica SPA nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
uszkodzenia lub obrażenia spowodowane przez wsporniki lub 
konstrukcje, które nie są wystarczająco wytrzymałe, lub z 
powodu nieprawidłowej instalacji.

PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Głośniki z serii X mogą być zainstalowane w następujący sposób
- Podwieszone na ścianach
- Postawione na statywie trójnożnym bądź na sztycy od subwoofera
- Po prostu postawione na subwooferze stojącym na podłożu.

1) Uważnie dobierz miejsce instalacji głośnika i upewnij się
że jest ono odpowiednie konstrukcyjnie
2) Usuń stopkę głośnika
3) Ostrożnie przymocuj uchwyt montażowy do ściany używając 
śrub,
i innych narzędzi konstrukcyjnych
4) Umieść głośnik pomiędzy ramionami uchwytu M10 i 
dokończ montaż.

PL SPOSOBY INSTALACJI

Podwieszanie na ścianie



Wszystkie głośniki z serii X są zaprojektowane tak, aby można je było 
ustawić na statywach.Taka instalacja ułatwi przenoszenie średnich 
częstotliwości do słuchacza
- Upewnij się że statyw jest wytrzymały i utrzyma wagę głośnika
- Umieść statyw na płaskiej i antypoślizgowej powierzchni
- Poszerzaj nogi statywu tak aby osiągnąć jak najlepszą stabilność

PL

Instalacja na statywie

SPOSOBY INSTALACJI
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OUT SECTION 
Gniazdo XLR umożliwia podłączenie do 
kolejnego głośnika XLITE. użyj przycisku 
MONO/ST, aby wybrać konfigurację 
systemu mono lub stereo: 
MONO: Sygnał wyjściowy oznacza sygnał 
na wejściach (L + R • Linia / Mikrofon) 
STEREO: Sygnał wyjściowy jest sumą 
sygnałów Stereo R i Linia / Mikrofon : 
głośnik, do którego podłączone są wejścia, 
odtworzy sumę sygnałów STEREO L i 
LINE / MIC. Aby uzyskać wysoki poziom 
reprodukcji dla sygnałów L i R, ustaw 
poziom na potencjometrze LEV należącym 
do głośnika podłączonego do gniazda XLR 
OUT. 

SEKCJA DSP 
Dioda LED PRT / LMT miga, sygnalizując, 
że obwód ograniczający prąd zadziałał, aby 
zapobiec przeciążeniu termicznemu: w 
przypadku ciągłego światła zmniejszyć 
sygnał wejściowy. Przycisk HP FILTER 
ak tywu je fi l t r górnoprzepus towy z 
częstotliwością odcięcia około IOOHz przy 
18dB / okt (do aktywacji w konfiguracji z 
s u b w o o f e r e m ) . F u n k c j a P R E S E T 
kontrolowana przez DSP pozwala zmienić 
charakterystykę głośnika dostosowując 
barwę do odpowiednich aplikacji, oprócz 
korekcji, ustawienia wstępne zmieniają 
również kolejność przetwarzania dynamiki, 
aby zawsze uzyskać maksymalny SPL Bez 
zniekształceń, a ponadto ustawienia 
ws tępne są j uż zap ro jek towane i 
zoptymalizowane w komorze bezechowej, 
aby zapewnić brzminie dok ładnie o 
pożądanych cechach: 
ORIGINAL/LIVE - ustawienie wstępne dla 
większości aplikacji „na żywo” 
FLOOR / VOCAL - głośnik staje się 
specjalnie przystosowany do użycia jako 
monitor sceniczny i pozwala na najlepszą 
zrozumiałość mowy 
Preset CLUB ze wzmocnionym basem i 
lekko stłumioną górą, odpowiedni dla 
głośności IOW / rnedium słuchanie 
DJ • zalecane do instalacji w dyskotekach i 
dubach 

LINE IN SECTION 
( I N ) G n i a z d o w e j ś c i o w e X L R d o 
podłączenia do miksera lub mikrofonu: XLR 
(LINK) podłączenie równolegle do gniazda 
XLR (IN) i umożliwia przesyłanie sygnałów 
wejściowych bez żadnych zmian. W 
przypadku sygnałów niskiego poziomu, na 
przykład w przypadku mikrofonów, ustaw 
go na MIC; dla sygnałów wysokiego 
poziomu (zazwyczaj - 1 Dz.U. • 4dbV). takie 
jak mikser. ustaw na LINE. 

SEKCJA STEREO 
Zrównoważone gniazda wejściowe dla 
gniazd stereo: umożliwiają podłączenie 
źródeł rnonofonicznych (LIMONO) lub 
stereofonicznych (oba gniazda). Gniazda 
w e j ś c i o w e R C A j a c k u m o ż l i w i a j ą 
podłączenie odtwarzacza CD lub innych 
przenośnych odtwarzaczy; potencjometr 
sieciowy LEV dostosowuje poziom sygnału 
na obu inputach I i 2,

PL KONTROLA I FUNKCJONALNOŚĆ
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Możliwości konfiguracji

MOC

Pasmo przenoszenia

Częstotliwość
Woofera

Częstotliwość
Drivera

Maksymalna
skuteczność

Kierunkowość

Impedancja wejściowa

Zasilanie

Złącza wejściowe

Kabel zasilający

Wymiary

Waga 
Netto

Wymiary 
transporot-

owe

Waga
transportowa

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA






