
  



Význam grafických symbolů 

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na přítomnost neisolovaného 

nebezpečně vysokého napětí uvnitř kabinetu přístroje, 

které je dostatečně vysoké, aby mohlo způsobit 

elektrický šok. 

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na důležité instrukce týkající se 

ovládání a údržby přístroje v doprovodných tiskovinách. 

Výše uvedené varování je umístěno na zadním panelu přístroje. 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

1. Přečtěte si tento návod.

2. Návod uchovejte pro budoucí použití.

3. Věnujte pozornost všem varováním

4. Dodržujte veškeré instrukce.

5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.

6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte produkt

v souladu s instrukcemi výrobce.

8. Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako

jsou radiátory, přímotopy, kamna či další

aparatura (včetně zesilovačů).

9. Neodstraňujte bezpečnostní prvky konektoru

polarizovaného nebo se zemnícím kolíkem.

Polarizovaný konektor má dva kolíky, kde jeden je

širší než druhý. Zemnící konektor je vybaven ještě

třetím zemnícím kolíkem. Oba prvky slouží pro vaši

ochranu. Pokud dodaný kabel neodpovídá vaší

zásuvce, kontaktujte prodejce.

10. Chraňte napájecí kabel před jeho pošlapáním či

proražením především v místech koncovek,

zásuvek a v místě kde vystupuje z produktu.

11. Používejte pouze příslušenství doporučené

výrobcem.

12. Používejte pouze přepravní vozíky, stojany,

trojnožky, konzole či stoly specifikované výrobcem

či prodávané spolu s produktem.

Pokud používáte transportní vozík,

dejte pozor na možnost jeho

převrhnutí, mohlo by dojít k úrazu.

13. Během bouřky, nebo pokud produkt nebudete

delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.

14. Veškeré opravy nechte provádět pouze

kvalifikované osoby. Servisní zásah vyžaduje

jakékoliv poškození produktu: poškození

napájecího kabelu, vtečení tekutiny či zapadnutí

předmětu do přístroje, pokud byl přístroj vystaven

dešti či vlhkosti, nepracuje správně či byl upuštěn.

Varování 

Abyste omezili riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. 
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Děkujeme za zakoupení Yamaha aktivních monitorů 

nebo aktivního subwooferu. Přečtěte si, prosím, pečlivě 

tento uživatelský manuál, abyste byli schopni plně využít 

všech výhod toho mixážního pultu po co nejdelší dobu. 

Po přečtení si manuál uložte pro budoucí použití. 

Hlavní funkce 

Nová HS série aktivních monitorů zdědila základní 

filozofii, která učinila Yamaha monitory standardem pro 

studia po celém světě, poskytuje přesný, detailní 

reprodukci, která má zásadní význam pro kvalitu 

produkce zvuku. 

 Přesná, detailní reprodukce zdroje

 Možnost zvolit ze t ří různých aktivních

monitorů a jednoho špičkového aktivního

subwooferu umožňují vytvořit ideální systém

vhodný pro každé monitorovací prostředí.

 Jednoduchý dvou pásmový design plno

rozsahových modelů s optimálně vyladěnými

jednotkami pro vysoké a nízké frekvence.

 Díky ovladačům pro úpravu výstupu jsou

vhodné pro široké spektrum akustických

prostředí.

 Navíc ke studiovým standardním XLR

konektorům jsou zde i phone jacky pro přímé

připojení elektronických hudebních nástrojů a

dalších zařízení.

Obsah balení 

 Napájecí kabel

 Uživatelský manuál (tato příručka)
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NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI 
* Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby.

UPOZORNĚNÍ 

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění 

nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratu, poškozením, požáru apod. Následující 

bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):  

• Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná
tělesa nebo radiátory. Kabel nadměrně neohýbejte ani jinak nepoškozujte,
nepokládejte na něj těžké předměty ani jej nepokládejte na místo, kde
byste na něj mohli šlápnout, zakopnout o něj nebo přes něj přesouvat 
předměty.
• Používejte jen napětí schválené pro tento nástroj. Požadované napětí se 
nachází na identifikačním štítku na nástroji.
• Používejte výhradně dodaný napájecí kabel.
• Pravidelně kontrolujte elektrickou zásuvku a odstaňte nahromaděné 
nečistoty.
• Ujistěte se, že nástroj připojujete k odpovídající zásuvce se zemnícím
kolíkem. V opačném případě by mohlo dojít k elektrickému šoku.

• Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit.

Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho

vnitřní části. Pokud si budete myslet, že nástroj funguje nesprávně,

přestaňte jej ihned používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným 

servisním technikem.

 • Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody ani v mokrém či

vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se 

mohly vylít do otvorů nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např. 

voda), ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Poté 

nechte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem 

společnosti Yamaha.  

• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky.

• Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, jako jsou svíčky. Mohlo

by dojít k jejich převržení a vzniku požáru.

• Pokud se napájecí kabel jakkoli poškodí, pokud dochází k výpadku zvuku, 

pokud cítíte neobvyklý zápach, nebo pokud z nástroje vychází kouř, 

okamžitě vypněte nástroj a odpojte jej od zásuvky. Potom nechte nástroj

prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.

• Pokud došlo k pádu nebo poškození přístroje, okamžitě jej vypněte,

odpojte napájecí kabel a nechte jej zkontrolovat servisním technikem.

Napájení / Napájecí kabel 

Neotvírejte přístroj 

Varování před vodou 

Pokud zaznamenáte abnormalitu 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

Varování před ohněm 
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UPOZORNĚNÍ 

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, 

poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající): 

• Pokud nástroj nepoužíváte nebo jestliže probíhá bouřka, odpojte adaptér

napájení.

• Při odpojování elektrické zástrčky od nástroje nebo elektrické zásuvky

vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl spadnout.

• Neumisťujte zařízení na místa, kde by mohlo upadnout, pokud není

upevněno, zejména ne do výšek.

• Neblokujte větrací otvory. Přístroj má na zadním a bočních panelech

větrací otvory, které udržují vnitřní teplotu. Nepokládejte přístroj na bok 

nebo na zadní panel, mohlo by dojít k jeho přehřátí, poškození či požáru.

• Nepoužívejte zařízení ve stísněných, špatně větraných prostorech. 

Ujistěte se, že mezi zařízením a stěnou je dostatečný prostor pro ventilaci:

minimálně 20 cm od bočních stěn, zadní stěny a horní stěny. Nedostatečné 

větrání může zapříčinit přehřátí zařízení, jeho poškození nebo požár.

• Pokud chcete reprobox položit na bok a použít jej jako odposlech,

nejprve z něj vyjměte mix.

• Během transportu přístroje dejte pozor na přiskřípnutí rukou, mohlo by

dojít ke zranění.

• Neopírejte přístroj zadním panelem o stěnu, mohlo by dojít k ohnutí

napájecího kabelu a jeho odpojení. Hrozí tak zkrat, porucha nebo požár.

• Neumisťujte přístroj v prostředí, kde by mohl přijít do styku s korozivními

plyny nebo slaným vzduchem. Mohlo by dojít k poruše.

• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte všechny kabely.

• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla používaná elektrická

zásuvka snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj

okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze 

zásuvky. Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, neustále do

něj bude proudit elektřina, i když jen minimální množství. Pokud nebudete 

nástroj používat po delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od

elektrické zásuvky.

• Při transportu nebo přesunutí zařízení vždy používejte dvě nebo více osob. 
Pokusy o zvednutí zařízení jednou osobou by mohly vést k poranění zad či
jinému zranění nebo k poškození zařízení.
• Neumisťujte zařízení do prostor s nadměrnou prašností nebo nadměrnými
vibracemi či do prostor s nadměrným chladem či teplem (jako jsou přímé
sluneční záření, blízko zdrojů tepla nebo v uzavřeném automobilu během dne), 
zabráníte tak možnému poškození povrchu ovládacího panelu nebo interních 
součástek zařízení.

• Před připojením zařízení k jiným zařízení nejprve všechna zařízení vypněte.

Před zapnutím všech zařízení, nastavte úroveň hlasitostí na minimum.

• Pro propojení mixu použijte pouze dodané reproboxy MODEL 600S a

reproduktorové kabely. Použití jiných typů riskujete poškození zařízení nebo 

požár.

• Nezasunujte prsty nebo ruce do otvorů nebo dutin v zařízení.

• Zabraňte vniknutí cizích objektů do otvorů v zařízení. Pokud k tomu dojde, 

ihned zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel od zásuvky. Poté nechte

zařízení zkontrolovat servisním technikem Yamaha.

• O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití

tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.

• Nepoužívejte zařízení po delší dobu při vyšší nebo nepříjemné úrovni

hlasitosti, mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Pokud zjistíte, že máte 

potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.

• Nepoužívejte zařízení, pokud vydává zkreslený zvuk. Mohlo by dojít 

k přehřátí zařízení nebo k požáru.

Yamaha není zodpovědná za poškození způsobená nesprávným použitím 

nebo úpravou zařízení, nebo za ztrátu či zničení dat. 

Pokud zařízení nepoužíváte, vždy jej vypněte. 

Umístění 

Zacházení 

Napájení / Napájecí kabel 

Připojení 
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UPOZORNĚNÍ 

Abyste zamezili možnému poškození produktu, poškození dat neb o jiného zařízení, řiďte se následujícími 

upozorněními. 

• Neumisťujte zařízení do prostor s nadměrnou prašností nebo nadměrnými vibracemi či do prostor s nadměrným

chladem či teplem (jako jsou přímé sluneční záření, blízko zdrojů tepla nebo v uzavřeném automobilu během dne),

zabráníte tak možnému poškození povrchu ovládacího panelu nebo interních součástek zařízení.

• Na zařízení nepokládejte vinylové, plastové nebo gumové předměty, mohlo by dojít ke změně barvy panelu.

• Při čištění používejte suchý měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla, ředidla nebo chemikáliemi napuštěná

čistidla.

• Při prudké změně okolní teploty může dojít ke kondenzaci vodních par – například při přesunu zařízení nebo po

vypnutí či zapnutí klimatizace. Používáním zařízení v této době může dojít k jeho poškození. Pokud může dojít ke

kondenzaci par, zařízení nezapínejte po několik hodin, dokud kondenzát nevyschne.

• Při prudké změně okolní teploty nebo vlhkosti může dojít ke kondenzaci vodních par a k jejímu shromažďování na

po vrchu přístroje. Pokud je zde zanechána, mohou jí dřevěné části absorbovat a poškodit se tak. Okamžitě proto

veškerou vodu otřete měkkým hadříkem.

• Interference s mobilními telefony

Používání mobilních telefonů v blízkosti reproduktorů může vytvářet brum. Pokud k tomu dojde, používejte telefon

ve větší vzdálenosti od reproduktorů.

• Vzduch vycházející z bass reflex portů je běžný, a dochází k tomu často, když reproduktor zpracovává signál

s velkým množstvím basů.

• Vždy, když přístroj nepoužíváte, vypněte jej.

• Zabraňte dotykům rukou nebo předmětů s membránou reproduktoru.

• Tyto reproduktory by měly být používány ve vertikální poloze, nikoli položeny na bok.

Konektory 

 XLR typy konektorů jsou zapojeny následovně (IEC60268 standard): pin 1: zemnění, pin 2: hot (+) a pin 3: cold (-).

Informace 

 Ilustrace v tomto manuálu slouží pouze pro informační účely a mohou se od skutečných lišit.

 Steinberg a Cubase jsou registrovanými obchodními značkami Steinberg Media Technologies GmbH.

 Názvy společností a produktů uvedené v tomto manuálu jsou obchodními značkami nebo registrovanými

obchodními značkami jejich vlastnických společností.
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Zadní panel 
Přepínače a konektory jsou u HS8/HS7/HS5/HS8S umístěny na zadním panelu, jaki je popsáno níže. 

HS8/HS7/HS5 

Vstupy a ovladače 

❶ Ovladač úrovně
Upravuje výstupní úroveň reproduktoru.
Při nastavení na pozici 12 hodin, je reproduktor
optimalizován pro nominální vstupní úroveň +4dB.

❷ Vstupní konektor 1/2
Na těchto konektorech je přijímán vstupní signál do
reproduktoru. K dispozici jsou dva typy konektorů,
symetrický XLR konektor a symetrický TRS phone
konektor.
Poznámka: Nelze používat oba konektory současně.
Poznámka: Více informací najdete na stránce 14.

❸ Přepínač ROOM CONTROL
Upravuje basové frekvence reproduktoru. Tento
přepínač umožňuje kompenzovat přehnané basové
frekvence vzniklé odrazy v některých poslechových
prostředích. Nastavení na pozici *0+ vytváří plochou

frekvenční reakci. Nastavení na *-2dB] zeslabuje 
frekvence v rozsahu pod 500Hz o 2 dB. Nastavení na *-
4dB] zeslabuje frekvence v rozsahu pod 500Hz o 4 dB. 

❹ Přepínač HIGH TRIM
Upravuje vysoké frekvence reproduktoru. Nastavení
na pozici *0+ vytváří plochou frekvenční reakci.
Nastavení na *2dB+ zesiluje frekvence v rozsahu nad
2kHz o 2 dB. Nastavení na *-2dB] zeslabuje frekvence
v rozsahu nad 2kHz o 2 dB.

❺ Vypínač
Zapíná a vypíná reproduktor.
Přepněte přepínač do polohy *I] pro zapnutí přístroje,
nebo do polohy [   ] pro jeho vypnutí. Při zapnutí
reproduktoru se na čelním panelu rozsvítí logo
Yamaha.
Poznámka: Rychlé zapínání y vypínání přístroje může
způsobit jeho nesprávné fungování. Mezi zapnutím a
vypnutím přístroje vyčkejte nejméně 3 vteřiny.

❻ Konektor napájení
K tomuto konektoru připojte dodaný napájecí kabel.
Nejprve jej připojte k reproduktoru a teprve poté
k elektrické zásuvce.
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HS8S (Subwoofer) 

Připojení subwooferu 

❶ Vstupní konektor INPUT L/R
Na těchto konektorech je přijímán vstupní signál do
subwooferu. K dispozici jsou dva typy konektorů,
symetrický XLR konektor a symetrický TRS phone
konektor pro L (levý) a R (pravý) vstupy. Signál z obou
konektorů je míchán interně.
Poznámka: Nelze používat oba konektory současně.
Poznámka: Více informací najdete na stránce 14.

Připojení subwooferu k reproduktorům 
HS8/HS7/HS5 

❷ Výstupní konektory OUTPUT L/R
Toto jsou výstupní konektory subwooferu.
Signály přijímané na konektorech INPUT L a R
vystupují na konektorech OUTPUT L/R. Upravit
charakteristiku basových frekvencí lze pomocí
přepínače a ovladače LOW CUT.

❸ Přepínač LOW CUT
Když je tento přepínač zapnutý, jsou basové frekvence
zeslabeny před tím, než vystupují na konektorech
OUTPUT L/R na frekvenci určené ovladačem LOW CUT

❹ Ovladač LOW CUT
Upravuje mezní frekvenci potlačení basové frekvence
v rozsahu mezi 80Hz a 120Hz při zapnutí přepínače
LOW CUT.

Tok signálu subwooferu 

Ovládání zvuku subwooferu 

❺ Ovladač HIGH CUT
Upravuje mezní frekvenci vysoké frekvence v rozsahu
mezi 80Hz a 120Hz.

❻ Přepínač fáze
Přepíná fázi výstupu subwooferu.
Tento přepínač by měl být ve většině situací nastaven
na [NORM.], v některých kombinacích reproduktorů a
nastavení jejich rozložení může po přepnutí do polohy
[REV.] zlepšit odezvu basových frekvencí. Zvolte
nastavení, které lépe odpovídá vaší situaci.

❼ Ovladač úrovně
Upravuje úroveň výstupu subwooferu.

❽ Vypínač
Zapíná a vypíná reproduktor.
Přepněte přepínač do polohy *I] pro zapnutí přístroje,
nebo do polohy [   ] pro jeho vypnutí. Při zapnutí
reproduktoru se na čelním panelu rozsvítí logo
Yamaha.
Poznámka: Rychlé zapínání y vypínání přístroje může
způsobit jeho nesprávné fungování. Mezi zapnutím a
vypnutím přístroje vyčkejte nejméně 3 vteřiny.

❾ Konektor napájení
K tomuto konektoru připojte dodaný napájecí kabel.
Nejprve jej připojte k reproduktoru a teprve poté
k elektrické zásuvce.
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Sestavení 
V této kapitole si ukážeme základní sestavení a zapojení monitorovacího systému reproduktorů. 
Nicméně se jedná pouze o příklad, proto si svůj monitorovací systém upravte podle vašich potřeb. 

Kabely 
Budete potřebovat odpovídající kabely pro připojení 

HS reproduktorů k vašemu audio rozhraní nebo 

dalšímu hudebnímu vybavení. 

 Krátké, vysoce kvalitní kabely

Používejte kvalitní a co nejkratší kabely. Čím delší

kabely, tím větší šance na vznik šumu a degradaci

vašeho signálu.

 Symetrické kabely

Symetrické kabely jsou odolnější proti vzniku šumu

než kabely nesymetrické. Pokud musíte kvůli

nesymetrickým konektorům na vybavení používat

nesymetrické kabely, používejte je co nejkratší.

Připojení 
Poznámka: Ke konektoru AC IN připojte dodaný 

napájecí kabel. Nejprve jej připojte k reproduktoru a 

teprve poté k elektrické zásuvce. 

Připojení k audio rozhraní 

Při připojování audio rozhraní (např. Steinberg UR 

nebo MR série atd.) k reproduktorům HS, připojte 

výstupní konektory audio rozhraní přímo ke vstupním 

konektorům HS reproduktoru. Běžně připojíte LINE 

OUT1 a 2 (1L a 2R výstupy), nicméně to záleží na 

použitém audio rozhraní a nastavení DAW softwaru. 

Doporučené kabely 

 Pro připojení k symetrickému výstupu phone jack

 Pro připojení k nesymetrickému výstupu phone

jack

Poznámka: Více detailů je na straně 14. Konfigurace 

symetrického a nesymetrického phone jack konektoru 

se liší. 

Připojení k mixu 

Při připojování k mixu (Yamaha MGP nebo MG série 

atd.) k reproduktorům HS, připojte výstupní konektory 

mixu MONITOR OUT nebo C-R OUT přímo ke vstupním 

konektorům HS reproduktoru. Budete tak moci 

nezávisle upravovat úroveň monitoru. 
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Doporučené kabely 

 Pro připojení k symetrickému výstupu XLR

 Pro připojení k nesymetrickému výstupu phone

jack

Poznámka: Více detailů je na straně 14. Konfigurace 

symetrického a nesymetrického phone jack konektoru 

se liší. 

Připojení k syntezátoru nebo jinému elektronickému 

hudebnímu nástroji 

Při připojování elektronického hudebního nástroje 

jako je Yamaha MOTIF k reproduktorům HS, připojte 

výstupní konektory nástroje L/MONO a R ke vstupním 

konektorům HS reproduktoru. 

Doporučené kabely 

 Pro připojení k nesymetrickému výstupu phone

jack

Poznámka: Více detailů je na straně 14. Konfigurace 

symetrického a nesymetrického phone jack konektoru 

se liší. 

Nastavení pro skvělý zvuk 
Při rozmísťování vašich monitorovacích reproduktorů 

byste měli dodržovat několik bodů. 

1,5 metru nebo více 

 Bod 1

Umístění reproduktorů do vzdálenosti nejméně

1,5 metru od zdi.

V ideálním případě by měly být reproduktory

umístěny nejméně 1,5 metru od zdi nebo rohů.

V situaci, kde není možné tuto vzdálenost dodržet,

použijte přepínač ROOM CONTROL pro omezení

nadměrných basů. Čím blíže umístíte reproduktory

ke zdi, tím větší kompenzační nastavení použijte

([0]→[2]→[4]).
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 Bod 2

Symetrické umístění levého a pravého

reproduktoru.

Levý a pravý reproduktor by měly být umístěny co

nejvíce symetricky vzhledem k místnosti. Jinými

slovy levý reproduktor by měl být ve stejné

vzdálenosti od zadní i boční zdi jako pravý

reproduktor.

 Bod 3

Optimální poslechové místo je na vrcholu

rovnostranného trojúhelníku.

Pro co nejlepší zvuk a vyvážení se posaďte do bodu

vrcholu rovnostranného trojúhelníku vytvořeného

vámi a levým a pravým reproduktorem

s reproduktory namířenými dovnitř tak, aby

směřovaly na vás.

 Bod 4

Umístění výškových reproduktorů ve výšce uší.

Vysoké frekvence jsou velmi směrové, takže

reproduktory by měly být umístěny tak, aby

výškový reproduktor byl přibližně ve výšce vašich

uší v poslechové poloze.

Nastavení HS8/HS7/HS5 
Po fyzickém rozmístění reproduktorů můžete 

pokračovat těmito nastaveními. 

1. Nastavte ovladače úrovní na všech zdrojích na

minimum.

2. Nastavte ovladač úrovně HS8/HS7/HS5 na pozici

12 hodin nastavte oba přepínače ROOM CONTROL

a HIGH TRIM na pozici 0dB.

3. Nejprve zapněte připojené audio zařízení, pak

teprve zapněte reproduktory.
Poznámka: Při vypínání nejprve vypněte reproduktory a pak 

připojená audio zařízení.

4. Hrajte nějaký zkušební materiál a postupně

zvyšujte úrovně ovladačů na zdrojovém vybavení.
Poznámka: Vyvarujte se použití nadměrného zvýšení 

hlasitosti. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů. 

5. Nastavte úroveň hlasitosti poslechu tak, abyste

mohli pohodlně a bez únavy poslouchat delší

dobu.
Poznámka: Pokud je to nezbytné, upravte nastavení přepínačů

ROOM CONTROL a HIGH TRIM (viz strana. 7).

Přidání subwooferu (HS8S) 
Přidáním subwooferu k vašemu monitorovacímu 

systému můžete výrazně vylepšit věrnost basových 

frekvencí signálu a vytvořit tak celkově lepší mix. 

Subwoofer je běžně umístěn na zemi mezi levým a 

pravým reproduktorem, ale protože subwoofer 

reprodukuje basové frekvence pod 200Hz, které jsou 

relativně nesměrové, není jeho umístění kritické. 

Potřebujete čtyři kabely: dva pro připojení audio 

rozhraní nebo vybavení k subwooferu HS8S a další dva 

k propojení subwooferu a reproduktorů 

HS8/HS7/HS5. 

Připojení je vytvořeno takto: 

Poznámka: Ke konektoru AC IN připojte dodaný napájecí kabel. 

Nejprve jej připojte k reproduktoru a teprve poté k elektrické 

zásuvce. 
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Doporučené kabely 
Kabely pro připojení audio zdroje (audio rozhraní, 

atd.) k HS8S 

 Pro připojení k symetrickému vstupu phone jack

 Pro připojení k symetrickému vstupu XLR

 Pro připojení k nesymetrickému vstupu phone jack

Kabely pro propojení mezi HS8S a HS8/HS7/HS5 

Poznámka: Více detailů je na straně 14. Konfigurace 

symetrického a nesymetrického phone jack konektoru 

se liší. 

Nastavení pro reproduktory a subwoofer 

Poté, co jste provedli všechna připojení, můžete 

pokračovat následujícími nastaveními. 

1. Nastavte ovladače úrovní na všech zdrojích na

minimum.

2. Nastavte ovladač úrovně HS8/HS7/HS5 na pozici

12 hodin nastavte oba přepínače ROOM CONTROL

a HIGH TRIM na pozici 0dB.

3. Nastavte ovladač úrovně LEVEL na HS8S na 0,

ovladače HIGH CUT a LOW CUT na pozici 12 hodin

a přepínač LOW CUT do polohy OFF.

4. Nejprve zapněte připojené audio zařízení, pak

teprve zapněte reproduktory.
Poznámka: Při vypínání nejprve vypněte reproduktory a pak 

připojená audio zařízení.

5. Hrajte nějaký zkušební materiál a postupně

zvyšujte úrovně ovladačů na zdrojovém vybavení.
Poznámka: Vyvarujte se použití nadměrného zvýšení 

hlasitosti. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

6. Nastavte ovladač úrovně LEVEL na HS8S mezi 10 a

12 hodin a zapněte přepínač LOW CUT do polohy

ON.

7. Nastavte úroveň hlasitosti poslechu tak, abyste

mohli pohodlně a bez únavy poslouchat delší

dobu.
Poznámka: Pokud je to nezbytné, upravte nastavení přepínačů

ROOM CONTROL a HIGH TRIM (viz strana. 7).

Poznámka: Pokud je to nezbytné, upravte nastavení ovladačů 

LOW CUT a HIGH CUT a přepínače PHASE pro co 

nejpřirozenější odezvu (viz strana. 8). 
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Problémy a jejich řešení 

Symptom Možná příčina Řešení 

Nedojde k zapnutí / 
logo na předním 
panelu nesvítí 

Napájecí kabel nemusí být připojen 
správně. 

Zkontrolujte připojení napájecího kabelu. 

Nemusí být zapnutý vypínač. Přepněte vypínač do polohy ON. Pokud 
problém přetrvává, kontaktujte prodejce 
Yamaha. 

Není slyšet žádný 
zvuk 

Jeden nebo více kabelů není správně 
připojeno. 

Zkontrolujte připojení všech kabelů. 

Zdrojové vybavení nedodává signál. Ujistěte se, že zdrojové vybavení funguje 
správně a vysílá potřebný signál. 

Nastavení úrovní hlasitostí je příliš nízké. Upravte nastavení výstupní úrovně na 
zdrojovém vybavení, případně upravte 
úroveň hlasitosti pomocí ovladače LEVEL. 

Nejsou připojeny kabely k oběma vstupním 
konektorům XLR i phone jack? 

Nelze současně používat oba vstupní 
konektory XLR i phone jack. Použijte pouze 
jedny. 

Zvuk je zkreslený 
nebo vytvářen šum 

Jeden nebo více kabelů jsou zkorodované, 
zlomené nebo jinak poškozené. 

Vyměňte vadné kabely. 

Systém je rušen externím šumem. Zkuste změnit pozice nebo rozložení kabelů. 

Zkuste změnit umístění ostatních 
elektronických zařízení v blízkosti 
reproduktorů. 
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Připojení a typy kabelů 
Pro možnost přímého připojení k dalším zařízením v mnoha různých prostředích, jsou reproduktory série HS 
vybaveny jedním XLR a jedním phone jack konektory, přičemž oba podporují symetrické i nesymetrické připojení. 

Symetrické nebo nesymetrické 
Symetrické připojení nabízí větší odolnost vůči šumu, 
který může být zachytáván z externích zdrojů, efektivně 
snižuje indukovaný šum a ponechává signál nedotčený. 
Protože se pravděpodobnost zachycení šumu zvyšuje 
s délkou kabelu, jsou symetrická připojení doporučována 
pro delší připojení. Nesymetrická připojení jsou běžné 
používána pro připojení elektronických hudebních 
nástrojů a kytar atd. k zesilovači. Pokud váš kabel 
nebude delší než jeden nebo dva metry, což je ve většině 
malých místností dostatečné, pak lze pravděpodobně 
použít bez problémů nesymetrické kabely. Pokud je 
zdrojové zařízení vybaveno symetrickými výstupy, je 
doporučeno pro připojení používat symetrické kabely 
pro zajištění optimální kvality zvuku. 

Kabely 
Pro připojení k reproduktorů HS série lze použít 
následující typy kabelových konektorů. 

XLR konektory 
XLR konektory jsou široce používány v profesionálních 
audio vybaveních a instalacích. Tří pinový typ XLR 
konektoru nabízený na reproduktorech HS série jsou 
určeny především k použití u symetrických připojení. XLR 
konektory jsou odolné a spolehlivé a jsou proto vhodnou 
volbou pro venkovní instalace. 

Konektory phone 
Phone konektory lze využít pro oba typy připojení – 
symetrické i nesymetrické. Pro symetrická připojení musí 
být použity kabely vybavené TRS (Tip, Ring, Sleeve) 
phone konektorem. Konstrukce TRS phone konektoru je 
v základu stejná jako u stereo phone konektoru. 

Pro nesymetrické připojení připojte kabel se 
standardním mono phone konektorem.  

RCA pin konektory 
Pro připojení zdrojových zařízení vybavených pouze RCA 
pin typem konektorů je nutné použít kabely s 
konektorem RCA na jedné straně a na druhé straně 
s konektorem phone. Připojení pomocí RCA pin 
konektorů jsou nesymetrická. 
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* Specifikace a popisy v tomto uživatelském manuálu slouží pouze pro informační účely. Yamaha Corp. si vyhrazuje právo kdykoliv
změnit nebo upravit produkt nebo jeho specifikace bez předchozího upozornění. Protože se specifikace, vybavení nebo možnosti 
mohou lišit podle místa prodeje, informujte se o nich u svého Yamaha prodejce. 
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Specifikace 

Model HS8 HS7 HS5 HS8S 
Obecné specifikace 

Typ Bi-amp dvoupásmový aktivní reproduktor Aktivní subwoofer 
Frekvence crossoveru 2kHz - 

Celkový 
frekvenční 
rozsah 

-3dB 47 Hz – 24 kHz 55 Hz – 24 kHz 74 Hz – 24 kHz 33 Hz – 124 Hz 

-10dB 38 Hz – 30 kHz 43 Hz – 30 kHz 54 Hz – 30 kHz 22 Hz – 160 Hz 

Rozměry 250 x 390 x 334 mm 
9-13/16 x 15-3/8 x 13-
1/8"

210 x 332 x 284 mm 
8-1/4 x 13-1/16 x 11-
3/16"

170 x 285 x 222 mm 
6-11/16 x 11-1/4 x 8-3/4" 

300 x 350 x 389 mm 
11-13/16 x 13-3/4 x 15-
5/16"

Váha 10.2 kg (22.5 lb.) 8.2 kg (18.1 lb.)  5.3 kg (11.7 lb.)  12.5 kg (27.6 lb.) 

Reproduktory 

Typy reproduktorů LF: 8" kónický 
HF: 1" dome 

LF: 6,5" kónický 
HF: 1" dome 

LF: 5" kónický 
HF: 1" dome 

8" kónický 

Kabinet Bass-reflex typ, Materiál: MDF 

Zesilovač 

Výstupní výkon Celkem 120 W (dynamický výkon) 95 W (dynamický výkon) 120 W (dynamický výkon) 120 W (dynamický výkon) 

LF 75 W (4 ohmy)  60 W (4 ohmy)  45 W (4 ohmy) - 

HF 45 W (8 ohmů)  35 W (8 ohmů)  25 W (8 ohmů) - 

Vstupní 
citlivost/Impedance 

-10dBu/10kOhm 

Výstupní 
úroveň/Impedance 

- -10dBu/600 Ohmů 

Vstupní konektory 1: XLR-3-31 type (symetrický) 
2: PHONE (symetrický) 

Výstupní konektory XLR-3-32 type 
(symetrický) x2 (L&R) 

Ovladače LEVEL ovladač (+4 dB, středový klik) 
EQ: HIGH TRIM přepínač (+/- 2 dB při HF), 
ROOM CONTROL přepínač (0/-2/-4 dB pod 500Hz) 

LEVEL ovladač 
PHASE přepínač 
(NORM./REV.) 
HIGH CUT ovladač 
(80 – 120 Hz, středový kli) 
LOW CUT ovladač 
(80 – 120 Hz, středový kli) 
LOW CUT přepínač 
(ON/OFF) 

Indikátor Zapnuto (bílá LED) 

Příkon 60 W 55 W 45 W 70 W 

Rozměry 
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Výkonový graf 

Blokové schéma 
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Pro více detailních informací o produktu, kontaktujte vašeho nejbližšího Yamaha zástupce nebo autorizovaného 
distributora uvedené v seznamu níže. 

Ředitelství 
Yamaha Corporation, Pro Audio Division 
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 
Tel: +81-53-460-2441 
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