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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM 
NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA 

PRODUKT NIE ZAWIERA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRACE SERWISOWE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM
NALEŻY CHRONIĆ SPRZĘT PRZED DESCZEM I WILGOCIĄ

PRZEDSTAWIONY SYMBOL OZNACZA OBECNOŚĆ NIEBEZPIECZNEGO, 
NIEIZOLOWANEGO NAPIĘCIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO WEWNĄTRZ GŁOŚNIKA;
KONTAKT Z TAKIM NAPIĘCIEM MOŻE PROWADZIC DO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

PRZEDSTAWIONY SYMBOL OZNACZA WAŻNE INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA W DOŁĄCZONYCH 
DO PRODUKTU DOKUMENTACH. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA TEN SMBOL NALEŻY 
SIĘGNĄĆ PO INSTRUKCJĘ UŻYTKOWIKA.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1. Dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi
2. Zachować ją do wykorzystania w przyszłości
3. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji
4. Podążać za wskazówkami zawartymi w instrukcji
5. Chronić sprzęt przed kontaktem z wodą
6. Sprzątać wyłącznie suchą szmatką
7. Nie wolno zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować

według zaleceń producenta zawartych w instrukcji.
8. Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki i

inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które produkują ciepło
9. Nie wolno pomijać zabezpieczenia jaki oferuje wtyczka z

uziemieniem. Wtyczka polaryzowana posiada dwa płaskie bolce,
jeden szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca posiada dwa
płaskie i jeden okrągły bolec uziemiający. Jeśli dostarczona z
produktem wtyczka nie pasuje do twojego gniazdka, należy
skonsultować się z elektrykiem w celu jego wymiany.

10. Należy chronić przewód zasilający przed naciskiem, szczególnie w
miejscach blisko wtyczek, gniazdek i miejsca, w którym wychodzą z
urządzenia.

11. Należy używać wyłącznie akcesoriów wyszczególnionych przez
producenta

12. Używać wyłącznie z wózkiem, statywem,
stojakiem, ramą lub stołem wyszczególnionym
przez producenta lub sprzedawanym razem
z produktem. Podczas korzystania z wózka
należy zachować szczególną ostrożność
w celu uniknięcia przewrócenia się.

13. Zaleca się odłączenie tego urządzenia od prądu podczas burzy lub
dłuższego czasu nieużytkowania

14. Wszystkie naprawy serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu
personelowi. Serwisowanie jest wymagane jeśli urządzenie zostało
w jakikolwiek sposób uszkodzone np. uszkodzenie przewodu
zasilającego lub wtyczki, kontakt urządzenia z wodą, dostanie się
niepożądanych obiektów do wnętrza obudowy urządzenia

URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ PODŁĄCZONE DO GŁÓWNEJ SIECI 
ZASILANIA POPRZEZ GNIAZDKO ZASILANIA Z UZIEMIENIEM.

Ten sprzęt posiada gniazdo zasilania; zainstaluj urządzenie w taki 
sposób, aby było ono łatwo dostępne.

UWAGA
• W celu utrzymania prawidğowej wentylacji upewnij siň, aby zostawiĺ 

odpowiedniŃ przestrzeŒ (30cm) ze wszystkich stron urzŃdzenia. 
• Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych papierem, tkaninami, folią

itd. w celu utrzymania prawidłowej wentylacji urządzenia.
• Nie należy umieszczać źródeł ognia, takich jak świeczki, na urządzeniu.
• Należy utrzymywać urządzenie w bezpiecznej odległości od wody i nie

umieszczać na nim pojemników zawierających płyny



SPECYFIKACJA OGÓLNA

WZMACNIACZ PWM

ZASILACZ SIECIOWY

NISKA WAGA

PROCESOR DSP

- Kompaktowy subwoofer refleksyjny wyposażony w wysoką wartość 
poziomu ciśnienia akustycznego i "punch"
- Customowe głośniki 12" o dużej amplitudzie z 3″ cewką
- Pasmo przenoszenia wynoszące od 40Hz do 140Hz
- Nowy moduł wzmacniacza, w pełni zaprojektowany i zbudowany przez FBT
- Zasilacz sieciowy
- Wzmacniacz klasy D o mocy 700W RMS
- DSP z 8 presetami
- 8-krokowa kontrola opóźnienia
- Panel sterowania z wejściami XLR, wyjściem XLR link/hi-pass stereo, 
regulacją poziomu, presetami, ustawieniem opóźnienia, odwróceniem fazy i 
3 diodami LED informującymi o statusie
- 1,5cm obudowa ze sklejki
- Wejście statywu M20, dwa ergonomiczne uchwyty na bokach obudowy



WZMACNIACZ PWM

ZASILACZ SIECIOWY

NISKA WAGA

PROCESOR DSP

SPECYFIKACJA OGÓLNA
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- Kompaktowy subwoofer refleksyjny wyposażony w wysoką wartość 
poziomu ciśnienia akustycznego i "punch"
- Customowe głośniki 15" o dużej amplitudzie z 3″ cewką
- Pasmo przenoszenia wynoszące od 38Hz do 140Hz
- Nowy moduł wzmacniacza, w pełni zaprojektowany i zbudowany przez FBT
- Zasilacz sieciowy
- Wzmacniacz klasy D o mocy 700W RMS
- DSP z 8 presetami
- 8-krokowa kontrola opóźnienia
- Panel sterowania z wejściami XLR, wyjściem XLR link/hi-pass stereo, 
regulacją poziomu, presetami, ustawieniem opóźnienia, odwróceniem fazy i 
3 diodami LED informującymi o statusie
- 1,5cm obudowa ze sklejki
- Wejście statywu M20, dwa ergonomiczne uchwyty na bokach obudowy



SPECYFIKACJA OGÓLNA

WZMACNIACZ PWM

ZASILACZ SIECIOWY

PROCESOR DSP

- Kompaktowy subwoofer refleksyjny
- Customowe głośniki B&C 18" o dużej amplitudzie z 3″ cewką
- Pasmo przenoszenia wynoszące od 33Hz do 100Hz
- Zasilacz sieciowy
- Wzmacniacz klasy D o mocy 1200W RMS
- DSP z 6 presetami
- 6-krokowa kontrola opóźnienia
- Panel sterowania z wejściami XLR, wyjściem XLR link/hi-pass stereo,
regulacją poziomu, presetami, ustawieniem opóźnienia, odwróceniem fazy i
3 diodami LED informującymi o statusie
- 1,8cm obudowa ze sklejki
- Wejście statywu M20, dwa ergonomiczne uchwyty na bokach obudowy



5UBLine 1185 

SPECYFIKACJA OGÓLNA

- Customowe głośniki B&C 18" o dużej amplitudzie z 3″ cewką
- Nominalna impedancja 4 Ohm
- Rekomendowany wzmacniacz mocy 1200W RMS
- Dwa złącza Neutrik Speakon NL4MD-V
- 1,8cm obudowa ze sklejki
- Wejście statywu M20
- Dwa aluminiowe uchwyty
- Wymagany zewnętrzny procesor DSP: FBT DLM26

Złącza Speakon są ze sobą połączone równolegle. Jedno złącze może 
zostać użyte do podłączenia kolumny do wzmacniacza; drugie do połączenia 
z inną kolumną. Kable głośnikowe powinny mieć odpowiednią średnicę, 
zależnie od ogólnej długości połączenia; opór wywołany nieprawidłowym 
okablowaniem spowoduje zmniejszenie mocy i współczynnika tłumienia 
głośnika. Jeżeli kabel ma dostatecznie wysoką rezystancję, zmieni to pasmo 
przenoszenia głośnika (poprzez tłumienie). Stopień zmiany zależy od 
rezystancji na kablu. Aby więc nie zmieniać współczynnika tłumienia 
wzmacniacza, impedancja kabla pomiędzy wzmacniaczem a głośnikiem musi 
być znacząco niższa od impedancji wyjściowej wzmacniacza. 
Model SUBLINE 118S, który nie jest wyposażony we wbudowaną 
zwrotnicę, wymaga zewnętrznego DSP w celu ochrony głosników.



Nominał lmpedance 
��commended Amplifier 

Lo�;;\!��m :a�v:;.r ( IEC 26B-5 ) 

�r:��e;�:��ponse ( @ -6dB ] 

Max SPL peak 

B □ hm 
700WRMS 

1400W 
350W 
45Hz-140Hz 

130 dB 
133 dB 

MADE IN ITALY 

r-----

1 
I 

___ ..J 

Nominał lmpedance 
��commended Amplifier 

Lo�;;\!�r:nrn :a:�r ( IEC 268-5 I 

�r:��e;�:��ponse [ @ -SdB ] 

Max SPL peak 

BOhm 
700WRMS 

1400W 
350W 
40Hz -140Hz 

132 dB 
135 dB 

MADE IN ITALY 

r-----

1 
I 

___ ..J 

5UBLine 1125 
Sound Reinforcement Subwoofer 

CAUTION: IT IS ADVISABLE TO USE AN AMPUFIER WITH AN 

RMS OLITPUT THAT IS EOUAL OR LESS THAN 700W RMS 

5UBLine 1155 
Sound Reinforcement Subwoofer 

CAUTION: IT IS ADVISA8LE TO USE AN AMPUFIER WITH AN 

RMS OUTPUT THAT IS EGUAL OR LESS THAN 700W RMS 
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SPECYFIKACJA OGÓLNA

- Customowe głośniki 12" o dużej amplitudzie z 3″ cewką
- Nominalna impedancja 8 Ohm
- Rekomendowany wzmacniacz mocy 700W RMS
- Dwa złącza Neutrik Speakon NL4MD-V
- 1,5cm obudowa ze sklejki
- Wejście statywu M20
- Dwa aluminiowe uchwyty
- Wymagany zewnętrzny procesor DSP: FBT DLM26

- Customowe głośniki 15" o dużej amplitudzie z 3″ cewką
- Nominalna impedancja 8 Ohm
- Rekomendowany wzmacniacz mocy 700W RMS
- Dwa złącza Neutrik Speakon NL4MD-V
- 1,5cm obudowa ze sklejki
- Wejście statywu M20
- Dwa aluminiowe uchwyty
- Wymagany zewnętrzny procesor DSP: FBT DLM26



ZASILANIE

> Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy upewnić
się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu znajdującemu się z
tyłu obudowy kolumny
> Złącza zasilania zawiera również bezpiecznik
> Zużyte bezpieczniki powinny zostać zastąpione odpowiednimi
zamiennikami o takiej samej specyfikacji
> Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć urządzenie od
zasilania
> Inne bezpieczniki, w szczególności posiadające wyższą
pojemność, mogą uszkodzić urządzenie

ZASILANIE 230V:
Model SUBLINE 118SA posiada podwójny kabel zasilający Neutrik 
PowerCon z wejściem i wyjściem
UWAGA: nigdy nie zmieniaj wtyczki kabla zasilającego dołączonego do 
produktu, ponieważ może on dostarczyć wyłącznie prąd o maksymalnym 
natężeniu 16A 

ZASILANIE 120V:
Jeśli całkowite bieżące zapotrzebowanie nie przekracza 15A, należy użyć 
dołączonego kabla zasilającego.
Jeśli całkowite bieżące zapotrzebowanie ma wartość między 15A a 20A, 
należy użyć przewodu zasilającego AWG12SJTVW1 z natężeniem prądu 
na wtyczce o wartości równej 30A lub wyższej.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY I WTYCZKA MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT 
"UL" LUB "CSA".
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(USCITE AMPLIFICATORI)

Złącza 3-pinowe XLR prawie zawsze są używane do przekazywania sygnału symetrycznego mono; 
trzy piny odpowiadają kolejno za masę (1), sygnał pozytywny - plus (2) i sygnał negatywny - minus (3).

Złącza SPEAKON są specjalnie zaadoptowane do podłączania terminali 
zasilających do głośników; jeśli zostają podłączone pod odpowiednie wejście, blokują 
się - zapobiegając przypadkowemu rozłączeniu; co więcej, są one wyposażone w 
zabezpieczenie przeciwporażeniowe i gwarantują prawidłową polaryzację.

Złącza JACK są typowymi złączami do przenoszenia dwóch różnych sygnałów przez 
dwa kanały, lewy i prawy, używając do tego pojedynczego złącza, w związku z tym 
mogą występować w wersji mono lub stereo. Złącza JACK mono (TS) są również 
znane jako niesymetryczne różnią się od złącz JACK stereo (TRS) swoją budową. 
Złącze JACK mono jest podzielone na dwie części - masę i nasadkę odpowiadającą 
za lewy kanał w sygnale stereo lub fazę ujemną w sygnale mono natomiast złącze 
JACK stereo podzielone jest na trzy części - poza masą i nasadką na środku 
posiadają pierścień, który odpowiada za prawy kanał w sygnale stereo lub fazę 
ujemną w sygnale mono.
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wtyk męski
male

wtyk żeński
female

schemat
diagram

EKRAN
GORĄCY

ZIMNY

GORĄCY

EKRAN

ZIMNY

GORĄCY

EKRAN

ZIMNY

POŁĄCZENIE WYJŚCIOWE STEREO POŁĄCZENIE WYJŚCIOWE MOSTKOWE 

WYJŚCIE MINUS
NEGATIVE OUT

WYJŚCIE PLUS
POSITIVE OUT

DO GŁOŚNIKA
TO SPKR

DO GŁOŚNIKA
TO SPKR

WYJŚCIE PLUS
POSITIVE OUT

WYJŚCIE MINUS
NEGATIVE OUT

schemat
diagram

schemat
diagram

RING - PIERŚCIEŃ
SLEEVE - TULEJA
TIP - NASADKA

ZŁĄCZA
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SOLO PER CONFIGURAZIONE A TERRA 

POUR LA CONFIGURATION AU SOL UNIQUEMENT 

ONLY FOR GROUND STACK CONFJGURATION 

NUR FUR BODENKONFIGURAT/ON 
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RUOTE OPZIONALI
OPTIONAL WHEELS

SOLO PER CONFIGURAZIONE A TERRA 

POUR LA CONFIGURATION AU SOL UNIQUEMENT 

ONLY FOR GROUND STACK CONFJGURATION 

NUR FUR BODENKONFIGURAT/ON 

SUBLine 11ssa 

SUBLine 1155 

WYMIARY

SYSTEM PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO ŁĄCZENIA NA ZIEMI
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PANEL STEROWANIA I FUNKCJE

PHASE: przycisk zmiany fazy pozwala na jej optymalizację, 
przykładowo, aby uzyskać jednolite częstotliwości w strefie 
crossover pomiędzy subwooferem i satelitą. Gdy jest ustawiona 
na "0°" emisja dźwięku jest równa z wejściowym sygnałem, a 
gdy zostaje zmieniona na "180°", emisja dźwięku staje się 
odwrotna do sygnału wejściowego. Dzięki tej kontrolce regulacja 
brzmienia kolumny jest jeszcze bardziej elastyczna. 
LEV: główna regulacja poziomu sygnału
PRESET: wybór jednego z 8 różnych presetów, które pozwalają 
użytkownikowi dobrać brzmienie kolumny do jego własnych 
preferencji lub środowiska.
DELAY: regulacja cyfrowego opóźnienia na sygnale 
wejściowym; w ten sposób pozwala to nadrobić pionowe 
nierówności subwoofera i satelity; Delay jest wyrażony w 
metrach i obejmuje wartości od 0 do 6m.
ON: sygnalizuje czy system jest włączony.
PEAK: gdy ta dioda się zaświeci, oznacz to, że sygnał osiąga 
saturację.
PRT/LMT: zaświecenie tej diody oznacza, że występują 
zniekształcenia systemu spowodowane niepowodzeniem pracy 
wbudowanego wzmacniacza lub nastąpiła interwencja obwodów 
ograniczających prąd przed przeciążeniem termicznym.
IN/OUT: symetryczne wejście/wyjście; Wejście "IN" pozwala na 
podłączenie niewzmocnionego sygnału, przykładowo z wyjścia 
miksera; Wyjście "OUT" natomiast pozwala na podłączenie 
wielu głośników do tego samego sygnału. Po naciśnięciu 
przycisku "OUT" można uzyskać przefiltrowany sygnał poprzez 
wyjścia XLR "OUT" i wysłać go do wzmocnionej satelity bez 
filtra HP.

12



(©) (©) (©) (©) @) 

e 
[ l ffi [ .,fo��,!!?,�"] c'.]j

@•o· 
e ---100- 0J 0J 0J 

@'"' DO NOT OPEN PHASE DN PEAK L.MT 

TO l=IREVENT RISK OF RRE OR ELECTRIC SHOC:K 1.5 2 

DO NOT REMOVE COVER [ OR BACK J 

o 
NO USEA-SERVICEABLE PARTS INSl□E. 

F"BT 
[BJ] 

REFER SERVICING TO GUALIAED PERSDNNEL. 

�@) 
ó' , 

I 
1 ' o·

0.5 3 

o 3.5 mt. 

lEV= PRESET DELAY 

= = 

I [J:::::[J I 
REPLACE FUSESWfflł = = PRESBCHAm 

SAME TYPE AND RATING. 
= = 

1 - ORIGINAL 90Hz 

2 - ORIGINAL 140Hz 

= = 

SUBLine 11ssa 
3 · DJ 90Hz 
4 · DJ 140Hz 

= = Gardiaid: 

PDWer Com;umption BOOVA 5 · ORIGINAL 90Hz 

B - ORIGINAL 140Hz o @)� PROCESSED ACTIVE SUBWOOFER a.a 7 -DJ 90Hz 

TI·łlS APPARATIJS MUST BE EARTl-łE□ 

NEVER EXPDSE THIS EQUIPMENT 

)t 
TO RAIN OR MOISTURE 

220- 230V~ 

CE � 
50/SOHz 

T4A L- 250V - MADE IN ITALY 

(©) (©) 

• 

B -DJ 140Hz 
L R 

(0.�(0 
@·LINK 

.-HP FILT. e OUT 

(©) (©) @) 

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE
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PHASE: przycisk zmiany fazy pozwala na jej optymalizację, 
przykładowo, aby uzyskać jednolite częstotliwości w strefie 
crossover pomiędzy subwooferem i satelitą. Gdy jest ustawiona 
na "0°" emisja dźwięku jest równa z wejściowym sygnałem, a 
gdy zostaje zmieniona na "180°", emisja dźwięku staje się 
odwrotna do sygnału wejściowego. Dzięki tej kontrolce regulacja 
brzmienia kolumny jest jeszcze bardziej elastyczna. 
LEV: główna regulacja poziomu sygnału
PRESET: wybór jednego z 8 różnych presetów, które pozwalają 
użytkownikowi dobrać brzmienie kolumny do jego własnych 
preferencji lub środowiska.
DELAY: regulacja cyfrowego opóźnienia na sygnale 
wejściowym; w ten sposób pozwala to nadrobić pionowe 
nierówności subwoofera i satelity; Delay jest wyrażony w 
metrach i obejmuje wartości od 0 do 6m.
ON: sygnalizuje czy system jest włączony.
PEAK: gdy ta dioda się zaświeci, oznacz to, że sygnał osiąga 
saturację.
PRT/LMT: zaświecenie tej diody oznacza, że występują 
zniekształcenia systemu spowodowane niepowodzeniem pracy 
wbudowanego wzmacniacza lub nastąpiła interwencja obwodów 
ograniczających prąd przed przeciążeniem termicznym.
IN/OUT: symetryczne wejście/wyjście; Wejście "IN" pozwala na 
podłączenie niewzmocnionego sygnału, przykładowo z wyjścia 
miksera; Wyjście "OUT" natomiast pozwala na podłączenie wielu 
głośników do tego samego sygnału. Po naciśnięciu przycisku 
"OUT" można uzyskać przefiltrowany sygnał poprzez wyjścia 
XLR "OUT" i wysłać go do wzmocnionej satelity bez filtra HP.
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SUBLine , ,asa 

F"BT 

mauvais fonctionnement du systeme a cause
d'une panne de l'amplificateur interna ou de 
l'intervention des circuits de limitations pour
eviter une surcharge thermique 

niveau du signal est proche de la saturation
ON_II indique l'activation du systeme 
PHASE_ interrupteur qui sert a optimiser
!'alignement de la phase, autrement dit, d'obtenir 
une reponse de la frequence uniforme dans la 
zone de croisement entre le sub et le satellite. En 

------------------ position «0°» l'emission sonore du sub est en

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE

PRT/LMT: zaświecenie tej diody oznacza, że występują 
zniekształcenia systemu spowodowane 
niepowodzeniem pracy wbudowanego wzmacniacza lub 
nastąpiła interwencja obwodów ograniczających prąd 
przed przeciążeniem termicznym.
PEAK: gdy ta dioda się zaświeci, oznacz to, że sygnał 
osiąga saturację.
ON: sygnalizuje czy system jest włączony.
PHASE: przycisk zmiany fazy pozwala na jej 
optymalizację, przykładowo, aby uzyskać jednolite 
częstotliwości w strefie crossover pomiędzy 
subwooferem i satelitą. Gdy jest ustawiona na "0°" 
emisja dźwięku jest równa z wejściowym sygnałem, a 
gdy zostaje zmieniona na "180°", emisja dźwięku staje 
się odwrotna do sygnału wejściowego. Dzięki tej 
kontrolce regulacja brzmienia kolumny jest jeszcze 
bardziej elastyczna. 
LEV: główna regulacja poziomu sygnału
PRESET: wybór jednego z 6 różnych presetów, które 
pozwalają użytkownikowi dobrać brzmienie kolumny do 
jego własnych preferencji lub środowiska.
DELAY: regulacja cyfrowego opóźnienia na sygnale 
wejściowym; w ten sposób pozwala to nadrobić 
pionowe nierówności subwoofera i satelity; Delay jest 
wyrażony w metrach i obejmuje wartości od 0 do 6m.
IN/LINK: symetryczne wejście/wyjście; Wejście "IN" 
pozwala na podłączenie niewzmocnionego sygnału, 
przykładowo z wyjścia miksera; "LINK" natomiast 
pozwala na podłączenie wielu głośników do tego 
samego sygnału. 
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I SUBLine 112sa 

PRESET CHART 

1 - ORIGINAL 90Hz 

2 - ORIGINAL 140Hz 

3-0J 90Hz 

4 - OJ 140Hz 

Cardioid: 

5 - ORIGINAL 90Hz 

6 - ORIGINAL 140Hz 

7 - OJ 90Hz 

8 - OJ 140Hz 

SUBLine 11ssa 

!!iUBLine 11asa 

1 ► ORIGINAL 

2► DEEP 

3► DJ 

4► INFRA 

5► EXTENDED 

Cardioid rear: 

6► ORIGINAL 

2 FRONT 

�□� 

i i 

SET THE 
"ORIGINAL" 

PRESET 

PRESETY

Zamiast analogowego pokrętła EQ, DSP od FBT z fabrycznymi presetami 
zapewnia prostą i efektywną regulację EQ; godziny testowania w 
komorze bezodbiciowej w fabryce FBT doprowadziły do stworzenia 
presetów, które optymalizują głośniki pod kątem różnych zastosowań.

ORIGINAL: domyślne ustawienie systemu przeznaczone do 
ogólnych zastosowań, świetnie sprawdzi się w większości sytuacji.
DJ: ustawienie zaprojektowane z myślą o DJ-ach, posiada mocno 
podkręcone niskie tony (bass).

Presety posiadają do wyboru różne częstotliwości odcięcia, które 
dają możliwość konfiguracji z dowolnym głośnikiem.
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ORIGINAL (100Hz): domyślne ustawienie systemu przeznaczone 
do ogólnych zastosowań, świetnie sprawdzi się w większości 
sytuacji.
DEEP (100Hz): ten preset kładzie większy nacisk na dolne pasmo 
częstotliwości subwoofera dla bardzo głębokiego i miękkiego 
brzmienia, odpowiedni do wysokiej jakości, średnio-
energetycznych zastosowań - muzyka akustyczna, jazz itd.
DJ (100Hz): ustawienie zaprojektowane z myślą o DJ-ach. INFRA 
(75Hz): filtr jest ustawiony na niskie częstotliwości uwzględniając 
pozostałe presety, jednakże odtwarzane są wyłącznie bardzo 
niskie tony, do zastosowania w systemach z wieloma 
subwooferami grającymi inne pasma.
EXTENDED (125Hz): takie same cechy jak preset ORIGINAL, ale 
z większą częstotliwością filtra dolnoprzepustowego (low-pass). 
Cardioid rear:
ORIGINAL 2 FRONT (100Hz): preset stworzony z myślą o 
systemach z trzema subwooferami: wybierz preset ORIGINAL (1) 
na pozostałych dwóch głośnikach skierowanych w stronę 
publiczności

USTAW PRESET 
"ORIGINAL" 

NA WSKAZANYCH 
SUBWOOFERACH



FRONT FRONT 

KONFIGURACJE KARDIOIDALNE

FRONT 
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W konfiguracjach kardioidalnych, czułość subwooferów musi zostać ustawione z dużą 
precyzją, aby zapewnić prawidłowe tłumienie ciśnienia akustycznego na scenie 
(standardowo -15dB SPL). Presety są zaprojektowane pod specyficzne konfiguracje, w 
których głośność wszystkich subwooferów ustawiona jest na taki sam poziom 
(standardowo 0dB).
Jeżeli subwoofer skierowany w stronę publiczności oznaczymy literą "F", a te skierowane 
w stronę sceny literą "R", ogólnie można powiedzieć, że jeden odwrócony subwoofer "R" 
anuluje emisję dwóch subwooferów "F", patrząc na to czysto pod kątem poziomu 
ciśnienia akustycznego (SPL): w ten sposób, jest to limit konfiguracji.
W konfiguracji kardioidalnej używającej tylko dwóch subwooferów (jeden "F" i jeden "R"), 
głośność subwoofera "R" musi zostać stłumiona o 6dB (jeśli nie jest to już zawarte w 
presecie).

Możliwe są poniższe ustawienia:
1. KONFIGURACJA 1x"F" SUB + 1x"R" SUB: o ile nie podano inaczej, presety

kardioidalne zostały zaprojektowane do tej konfiguracji, głośność wszystkich
subwooferów musi zostać ustawiona na taki sam poziom (głośność subfoowera "R"
zostanie automatycznie zmniejszona o 6dB). W niektórych produktach, ten preset
nazwany jest "cardioid 1 front", oznaczając, że tylko jeden subwoofer skierowany
jest w stronę publiczności. Modele, które oferują wyłącznie ten preset, mogą mimo
wszystko zostać użyte w konfiguracji "2xF + 1xR"; w takim przypadku głośność
subwoofera "R" musi zostać manualnie zwiększona o +6dB w porównaniu do
głośności subwooferów "F".

2. KONFIGURACJA 2x"F" SUB + 1x"R" SUB: presety zaprojektowane do tej
konfiguracji nazywane są "cardioid 2 front", używając ich głośność wszystkich
subwooferów musi zostać ustawiona na taki sam poziom. Mogą one być używane w
konfiguracji "1xF + 1xR"; w takim przypadku należy zmniejszyć głośność
subwoofera "R" o -6dB w stosunku do subwoofera "F".

Wybrane modele subwooferów oferują oba opisane presety ("cardioid 1 front" i "cardioid 
2 front"); w ich przypadku nie trzeba wprowadzać żadnych dodatkowych zmian.

PRZÓD

PRZÓD PRZÓD

TYŁ

TYŁ

1.

2.



OUT OUT

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ
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Dla konfiguracji zestawu subwoofer/satelita należy ustawić przełącznik 
PHASE subwoofera na "0°" i HP FILTER satelity na "ON".



OUT

HP FILT.

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ
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Jeśli przełącznik "OUT" na subwooferze jest ustawiony na HP FILTER, wyjście 
XLR jest filtrowane; w tym trybie, niskie pasma częstotliwości są odtwarzane 
tylko przez subwoofer i zachowana jest najwyższa jakość dźwięku. 
Ustaw przełącznik PHASE na "0°"



MIXER

 POWER AMP

MAIN OUT

OUT

UL

PROCESSOR

INPUTS

OUTPUTS

CH2 INCH1 OUTCH2 OUT

LEFT

CH1 IN

L

DLM26

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ
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SUBLine 112sa susune 11 ssa susune 11 asa 

WRMS 
------- ------- -------

w 
------- ------ -------

w 
------- ------- -------

-6dB 40Hz-140Hz 38Hz - 140Hz 33Hz -100Hz 

1x320 cewka 75 1x380 cewka 75 1x460 cewka 75 mm 
inch 1x12 coil 3 1x15 coil 3 1x18 coil 3 

dB 130 / 133 132 / 135 134 / 137 

Ohm ------- ------- -------

dB ------- ------ -------

Hz 90 lub/or 140 90 lub/or 140 100 

H xV wielokierunkowe

------- ------ -------

kOhm 22 22 22 

w 600 600 600 

5 6 7 m 
ft 16,4 19,68 22,96 

stereo XLR stereo XLR stereo XLR 

430 X 447 X 480 500 X 517 X 570 555 X 572 X 666 mm 
inch 16,92 X 17,59 X 18,89 19,68 X 20,35 X 22,44 21,85 X 22,51 X 26,22 

kg 23 28 44,5 
lb 50,70 61,72 98,10 

575 X 515 X 525 665 X 600 X 595 
800 X 760 X 700 

mm 
31,49 X 29,92 X 27,55 inch 22,63 X 20,27 X 20,66 26, 18 X 23,62 X 23,42 CON PALLET - WITH PALLET 

AVEC PALLET - MIT PALLET 

kg 26,5 31,5 55 
lb 58,42 69,44 121,25 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Konfiguracja        głośniki 

Wbudowany wzmacniacz 

Moc szczytowa wzmacniacza           w 

w 

Rekomendowany wzmacniacz

Moc znamionowa

Moc szczytowa

Pasmo przenoszenia

Głośnik niskotonowy

Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego stały/szczytowy
(Max. SPL cont./peak)

Impedancja nominalna

Czułość

Częstotliwość graniczna 
(Crossover freq.)

Pokrycie

Rekomendowany filtr 
górnoprzepustowy (HP)

Impedancja wejściowa

wielokierunkowe wielokierunkowe

Wymagane napięcie AC

Kabel zasilający

Wejścia - złącza

Wymiary (WxHxD)

Waga netto

Wymiary transportowe (WxHxD)

Waga transportowa

1 1 1 

700 700 1200 

1400 1400 2400 



SUBLine 1125 SUBLine 1155 SUBLine 1185 

1 1 1 reflex 

w ------- ------- -------

w ------- ------- -------

WRMS 700 700 1200 

w 350 350 600 

w 1400 1400 2400 

-6dB 45Hz -140Hz 40Hz -140Hz 33Hz - 400Hz 

mm 
inch 

1 x320 cewka 75 
1x12 cewka 3 

1x380 cewka 75 
1x15 cewka 3 

1x460 cewka 75 
1x18 cewka 3 

dB 130 / 133 132 / 135 133 / 136 

Ohm 8 8 4 

dB 97 98 98,5 

kHz ------ ------- -------

H xV 

38Hz -24d8 oct. 35Hz -24d8 oct. 28Hz -24d8 oct. 

kOhm ------- ------- -------

w 
------- ------- -------

m 
------- ------- -------

ft 

2 x Speakon 2 x Speakon 2 x Speakon 

430 X 447 X 480 500 X 517 X 570 555 X 572 X 666 mm 
inch 16,92 X 17,59 X 18,89 19,68 X 20,35 X 22,44 21,85 X 22,51 X 26,22 

kg 21 26 42 
lb 46,29 57,32 92,59 

575 X 515 X 525 665 X 600 X 595 
800 X 760 X 700 

mm 
31,49 X 29,92 X 27,55 inch 22,63 X 20,27 X 20,66 26, 18 X 23,62 X 23,42 
CON PALLET - WITH PALLET 

AVEC PALLET - MIT PALLET 

24,5 29,5 52 kg 
lb 54,01 65,03 114,64 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rekomendowany wzmacniacz

Moc znamionowa

Moc szczytowa

Pasmo przenoszenia

Głośnik niskotonowy

Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego stały/szczytowy
(Max. SPL cont./peak)

Impedancja nominalna

Czułość

Częstotliwość graniczna 
(Crossover freq.)

Pokrycie

Rekomendowany filtr 
górnoprzepustowy (HP)

Impedancja wejściowa

Wymagane napięcie AC

Kabel zasilający

Wejścia - złącza

Wymiary (WxHxD)

Waga netto

Wymiary transportowe (WxHxD)

Waga transportowa

Konfiguracja  głośniki       

Wbudowany wzmacniacz         

Moc szczytowa wzmacniacza        

wielokierunkowe wielokierunkowe wielokierunkowe





Instrukcja obsługi w języku polskim została przygotowana przez dystrybutora marki FBT w Polsce - FX-Music Group.

FX-Music Group
ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

www.fxmusic.pl



UWAGA: symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że przedmiot musi zostać odseparowany 
od zwykłych odpadów w przypadku jego zużycia. W przypadku zakończenia korzystania z produktu, użytkownik musi dostarczyć go do 
odpowiedniego ośrodka recyklingowego lub zwrócić do dilera podczas zakupu nowego produktu. Odpowiednie zarządzanie zużytym 
sprzętem przyczynia się do zapobiegania potencjalnym negatywnym efektom w środowisku i zdrowiu oraz promuje ponowne użycie i/lub 
recykling materiałów produkcyjnych. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym produktem podlega karze prawnej.

Wszystkie informacje znajdujące się w tej instrukcji obsługi zostały skrupulatnie skontrolowane; jednakże firma FBT nie jest odpowiedzialna 
za ewentualne błędy. FBT Elettronica SpA ma prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego poinformowania.

MARKI B&C I NEUTRIK SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI I NALEŻĄ DO ICH PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI
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