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DK For seneste version af denne manual og yderligere hjælp på dit lokale 
sprog, venligst besøg www.steinwaylyngdorf.com eller kontakt os på 
contact@lyngdorf.com 

 
NO For den nyeste versjonen av denne håndboken og ytterligere hjelp på 
ditt lokale språk vennligst besøk www.steinwaylyngdorf.com eller kontakt 
oss på contact@lyngdorf.com 

 
SE Gå till www.lyngdorf.com eller kontakta oss på contact@lyngdorf.com 
för den senaste versionen av denna handbok för och ytterligare hjälp på ditt 
språk. 

 
FI Saat uusimmat käsikirjaversion ja lisäapua omalla kielellä osoitteessa 
www.steinwaylyngdorf.com tai yhteyttä osoitteeseen contact@lyngdorf.com 

 
NL Voor de meest recente versie van deze handleiding en verdere hulp in 
uw eigen taal kunt u terecht op www.steinwaylyngdorf.com of neem contact 
met ons op via contact@lyngdorf.com 

 
PL W celu uzyskania najnowszej wersji tej instrukcji obsługi oraz dalszej 
pomocy w Twoim języku, odwiedź www.lyngdorf.com lub skontaktuj się z 
nami pod adresem contact@lyngdorf.com. 

 
IT Per ottenere l’ultima versione del presente manuale e ulteriore supporto 
nella lingua locale, visitare il sito www.acme.com o scrivere all’indirizzo 
contact@acme.com 

 
ES Para descargar la última versión de este manual de ayuda y otros 
recursos en su idioma local, visite la web www.acme.com o póngase en 
contacto con nosotros en el email contact@acme.com 

 
CZ Nejnovější verzi této příručky a další pomoc ve vašem místním jazyce 
naleznete na stránkách www.lyngdorf.com nebo nás kontaktujte na 
contact@lyngdorf.com 

 
RU Для получения последней версии этого руководства и 
консультаций на русском языке зайдите на сайт www.lyngdorf.com или 
свяжитесь с нами по адресу: contact@lyngdorf.com 
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Witamy 

 
Gratulujemy zakupu w pełni cyfrowego wzmacniacza Lyngdorf Audio TDAI-
1120 z funkcją Room-Perfect ™. Tym zakupem dołączyłeś do elitarnego 
grona ludzi, którzy wierzą, że doskonały dźwięk to coś więcej niż luksus. To 
jest wymóg. TDAI-1120 zapewni wrażenia dźwiękowe, które znacznie 
przekroczą Twoje oczekiwania. Dziękujemy za zaufanie do Lyngdorf Audio. 
Niniejsza instrukcja zawiera przegląd konfiguracji systemu. Przeczytaj 
uważnie instrukcję, aby lepiej zrozumieć możliwości swojego 
TDAI-1120. Więcej szczegółowych informacji na temat technologii 
stosowanych w produktach Lyngdorf Audio można znaleźć na stronie 
www.steinwaylyngdorf.com  

 
 

Zgodność 
 

WEEE 
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały dyrektywę w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem 
dyrektywy jest zapobieganie powstawaniu odpadów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego 
wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku odpadów. Produkty 
Lyngdorf i pakowane wraz z nimi akcesoria podlegają dyrektywie WEEE. 
Wszelkie odpady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi recyklingu. Produkty i sprzęt, które należy zebrać w celu 
ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku, są oznaczone 
ikoną przekreślonego pojemnika na odpady. 

 

FCC 
Produkty i akcesoria Lyngdorf są zgodne z częściami 15 i 68 przepisów 
FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to 
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; i (2) to urządzenie 
musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym wszelkie 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 

 
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo 
użytkownika do korzystania z urządzenia.
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Sprzęt sprzedawany konsumentowi musi być zgodny z niezbędnymi 
przepisami dotyczącymi konfiguracji, w jakiej jest sprzedawany. 

 
Apple Airplay 
Korzystanie z plakietki Works with Apple oznacza, że akcesorium zostało 
zaprojektowane specjalnie do współpracy z technologią wskazaną na 
plakietce i zostało certyfikowane przez programistę w zakresie spełniania 
standardów wydajności Apple. 
AirPlay to znak towarowy firmy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. 

 
Chromecast built-in to znak towarowy Google LLC. 
Android, Google Home and Chromecast built-in to znaki towarowe 
Google LLC. 
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Ważne instrukcje dotycznące bezpieczeństwa 
Ostrzeżenia 
Przestroga: Ryzyko porażenia prądem. Nie otwierać. 
Przestroga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj 
obudowy. Wewnątrz nie ma części, które może naprawić użytkownik. 
Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi. 

 
Objaśnienie symboli graficznych 
Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma zwrócić uwagę użytkownika na 
ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania) w 
literaturze dołączonej do produktu. 

 
Piorun z symbolem strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu 
ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego 
napięcia” w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, 
aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

1. Przeczytaj i zachowaj te instrukcje. 
2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. / Postępuj zgodnie ze 

wszystkimi instrukcjami. 
3. Czyść tylko suchą szmatką. 
4. Upewnij się, że wentylacja nie jest utrudniona, zakrywając otwory 

wentylacyjne takimi przedmiotami, jak gazety, obrusy, zasłony itp. 
Zapewnij minimalną odległość 5 cm wokół urządzenia, aby 
zapewnić odpowiednią wentylację. 

5. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kuchenki 
lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. 

6. Nie lekceważ funkcji bezpieczeństwa, jaką zapewnia wtyczka 
spolaryzowana lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma 
dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z 
uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Dla twojego 
bezpieczeństwa przewidziano ostrze z drutu lub trzeci bolec. Jeśli 
dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z 
elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 

7. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, 
szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach oraz w miejscu wyjścia z 
urządzenia. 

8. Używaj tylko dodatków / akcesoriów wskazanych przez 
producenta. 
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9. Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub 
stołem wskazanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z 
urządzeniem. Gdy używany jest wózek, należy zachować 
ostrożność podczas przemieszczania wózka / urządzenia, aby 
uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem. 

10. Odłącz urządzenie podczas burz z wyładowaniami 
atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. 

11. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać 
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest 
wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób 
uszkodzone, np. Uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, 
wylano płyn lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie 
zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa 
normalnie lub został upuszczony. 

12. Wtyczka sieciowa służy jako urządzenie odłączające i powinna być 
łatwo dostępna. 

13. Nie podłączaj żadnego wyjścia ze wzmacniacza do wyjścia innego 
wzmacniacza lub innych źródeł napięcia. 

14. Nie narażaj tego urządzenia na kapanie lub zachlapanie i upewnij 
się, że żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie 
są umieszczane na urządzeniu. Nie używaj tego urządzenia w 
pobliżu wody. 

15. Aby uniknąć porażenia prądem, należy upewnić się, że żadna 
przewodząca część okablowania głośnika nie jest odsłonięta 
podczas pracy wzmacniacza. Nie podłączaj do wzmacniacza 
głośników z nieizolowanymi zaciskami. 

16. Podłączać tylko do odpowiedniego napięcia sieciowego. 
17. To urządzenie musi być podłączone do gniazdka sieciowego z 

ochronnym połączeniem uziemiającym. 
18. Ostrzeżenie: Baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie 

mogą być narażone na nadmierne ciepło / promienie słoneczne, 
ogień itp. 

19. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, 
nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz lub wilgoć. 

20. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak 
zapalone świece. 

21. Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym (nie w klimacie 
tropikalnym). 
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22. Aparatura KLASY I, która jest przeznaczona do podłączenia do 
okablowania instalacji budynku za pomocą wtyczki lub łącznika 
urządzeń, lub obu, a ponadto jest przeznaczona do podłączenia do 
innego urządzenia lub sieci, powinna, jeśli bezpieczeństwo polega 
na podłączeniu do uziemienia ochronnego lub jeśli ograniczniki 
przepięć są podłączone pomiędzy ZACISKAMI sieci a części 
DOSTĘPNE, posiadają oznaczenie informujące, że aparat należy 
podłączyć do uziemionego gniazda sieciowego MAINS. 

23. Zwróć uwagę na ekologiczne aspekty utylizacji baterii. Nie wyrzucaj 
baterii do śmieci domowych.
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Co jest w pudełku 
 

TDAI-1120 
 

 
 

Przewód sieciowy 8 m XLR – przewód mikrofonowy 
- IEC320 

 

RoomPerfect™ mikrofon Stand do mikfrofonu 

 

Do pełnej instalacji potrzebne będą głośniki i kable głośnikowe. Do 
integracji z dźwiękiem telewizyjnym potrzebny jest kabel HDMI lub 
optyczny. 
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Przewodnik po tylnym panelu 
 
 

1. A1/PHONO MM: Łączy się bezpośrednio z gramofonami / gramofonami 
z wkładkami o dużej mocy (MM: Moving Magnet). Kabel uziemiający od 
gramofonu / gramofonu podłącza się do śruby palcowej. 
2. A2/ANALOG IN: Łączy się z magnetofonami i innymi źródłami analogowymi. 
3. OUT: Analogowe połączenie z subwooferem (-ami), magnetofonami, 
zewnętrznymi wzmacniaczami lub wzmacniaczem słuchawkowym. 
4. MICROPHONE: Łączy się z mikrofonem i kablem mikrofonowym w 
celu kalibracji RoomPerfect™. 
5. D1-D2 COAXIAL DIGITAL INPUTS: Łączy się z odtwarzaczami CD i 
innymi źródłami cyfrowymi. 
6. D3-D4 OPTICAL DIGITAL INPUTS: Łączy się z odtwarzaczami CD i 
innymi źródłami cyfrowymi. 
7. USB: Łączy się z pamięcią masową USB sformatowaną w systemie 
FAT32 (pendrive lub Network Attached Storage, NAS). 
8. To złącze może również zasilać zewnętrzny dysk lub inne 
urządzenia. 
9. TV: (No video output): Łączy się ze złączem HDMI ARC telewizora w 
celu odtwarzania dźwięku z telewizora. 
10. TRIGGER IN/OUT: Złącza te pozwalają na aktywację TDAI-1120 
przez inny produkt - lub na aktywację TDAI-1120 innych produktów, gdy 
są włączane i wyłączane. 
11. MAINS POWER: Zawsze używaj kabla sieciowego, który pasuje do 
gniazda sieciowego z uziemieniem. TDAI-1120 automatycznie dostosuje 
się do dostępnego zasilania sieciowego. 
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Przewodnik po panelu przednim 
 

 
1. LYNGDORF logo 
• Stałe przyciemnione światło = tryb czuwania 
• Stałe jasne światło = tryb włączenia zasilania 
• Migające światło = aktualizacja, tryb uruchamiania, wchodzenie i 

wychodzenie ze stanu uśpienia (we wszystkich tych sytuacjach 
operacja użytkownika nie jest możliwa) 

• Brak światła = tryb wyłączonego zasilania 
2. Wyświetl wskaźniki dla wybranego wejścia. 
Wszystkie diody LED świecą się podczas resetowania do ustawień 
fabrycznych. 
3. Wskaźnik Bluetooth  
• Stałe światło = połączenie z Bluetooth  
• Migające światło = tryb parowania Bluetooth  
• Brak światła = brak połączenia Bluetooth 

4. Wskaźnik Wi-Fi 
• Stałe światło = połączenie z Wi-Fi 
• Brak światła = Wi-Fi wyłączone 
• Miga raz na sekundę = w „trybie WAC” Apple 
• Miga wiele razy na sekundę = w „trybie WPS” 

5. Wskaźnik RoomPerfect™ 
• Stałe światło = przewodnik RoomPerfect™ został wykonany, a 

RoomPerfect™ jest skalibrowany 
• Migające światło = przewodnik RoomPerfect™ jest aktualnie 

uruchomiony 
• Brak światła = brak aktywnego przetwarzania RoomPerfect™ 

6. Source/Mute 
• Krótkie naciśnięcie przełącza wyciszanie i wyłączanie wyciszenia 
• Obracaj w lewo iw prawo, aby przełączać się między wejściami 

audio 
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• Naciśnij i przytrzymaj przez ponad pięć sekund, aby zainicjować 

konfigurację Wi-Fi za pomocą Apple WAC 
• Naciśnij i przytrzymaj przez ponad dziesięć sekund, aby 

zainicjować konfigurację Wi-Fi za pomocą WPS 
7. Pokrętło głośności 
• Dostosuj głośność, obracając w lewo lub w prawo. Wskaźnik 

świetlny do ustawiania głośności. 
8. Przycisk standby 
• Krótkie naciśnięcie włącza TDAI-1120 lub przechodzi w tryb 

czuwania 
• Naciśnij i przytrzymaj przez ponad pięć sekund, aby zainicjować 

reset do ustawień fabrycznych. Jeśli jest przetrzymywany dłużej niż 
dziesięć, procedura zostaje przerwana. 

 
Uwaga: więcej informacji na temat konfiguracji Wi-Fi zawiera 
sekcja „Włączanie TDAI-1120 po raz pierwszy”. 

 
 

Jak zacząć 
 

Przed podłączeniem TDAI-1120 do zasilania sieciowego należy podłączyć 
głośniki i inne źródła dźwięku. Jeśli masz sieć lokalną, zalecane jest 
połączenie przewodowe, ponieważ zapewnia stabilniejsze i szybsze 
połączenie sieciowe niż Wi-Fi. 
 
TDAI-1120 posiada z tyłu szeroką gamę złączy dla zewnętrznych źródeł 
dźwięku, a także opcje przesyłania strumieniowego dostępne przez 
Bluetooth lub sieć. 

 
 

Podłączenie głośników 
Podłączając głośniki, zawsze 
podłączaj + i - od 
wzmacniacz do odpowiednich 
zacisków + i - głośnika. 

        LE FT   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

TDAI 217 0  
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Wskazówki dotyczące konfiguracji głośników 
Trójkąt stereo może posłużyć jako praktyczna zasada przy określaniu 
miejsca ustawienia głośników. Odległość między głośnikami powinna być 
taka sama jak odległość z miejsca odsłuchu do obu głośników. 

 
 

Jeśli Twój pokój nie zapewnia 
optymalnej konfiguracji 
odsłuchu, TDAI-1120 może to 
skompensować, wprowadzając 
rzeczywiste odległości do 
każdego głośnika w menu 
konfiguracji. 

 
Ustawienie głośników z RoomPerfect™ 
Dzięki kalibracji RoomPerfect™ możesz ustawić głośniki przy ścianie bez 
negatywnego wpływu na dźwięk. Jeśli głośniki mają z tyłu port bass-
reflex, należy pozostawić odstęp 5 cm od ściany. Zapewni to brak 
zakłóceń w funkcjonowaniu portu. 

W przypadku pojedynczego subwoofera zalecamy umieszczenie go pod 
ścianą między głównymi głośnikami. W przypadku dwóch subwooferów 
należy umieścić po jednym w każdym przednim rogu, w jednej linii z 
głośnikami głównymi. 

 

 
 

Połączenie z subwooferem 
TDAI-1120 posiada funkcję zwrotnicy dla optymalnej integracji z 
dowolnym subwooferem. 
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Podłączając subwoofer typu Lyngdorf BW, należy podłączyć wyjście 
analogowe TDAI-1120 do wejścia Bypass subwoofera. W tradycyjnej 
konfiguracji pojedynczego subwoofera podłącz subwoofer do lewego 
wyjścia analogowego TDAI-1120. W przypadku konfiguracji subwoofera 
stereo lub jeśli masz subwoofer z wejściem stereo, użyj lewego i 
prawego wyjścia analogowego. 

 
Ostrzeżenie!: Nie podłączaj TDAI-1120 do subwoofera 

z wejściami High Level / terminalami głośnikowymi, 
ponieważ spowoduje to poważne uszkodzenie 

wzmacniacza. Twoje subwoofery nie będą działać, 
dopóki konfiguracja nie zostanie zakończona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ustawienia subwoofera (innego niż Lyngdorf BW): 
1. Regulacja fazy powinna wynosić 0 °. 
2. Częstotliwość odcięcia subwoofera powinna być ustawiona na 
najwyższy możliwy zakres częstotliwości. 
3. Poziom powinien być ustawiony na 50% maksymalnego. 

R 
A
1 

A
2 
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Włączanie TDAI-1120 po raz pierwszy 
Po podłączeniu TDAI-1120 do zasilania sieciowego, logo Lyngdorf z 
przodu będzie migać podczas procesu uruchamiania. Gdy logo 
przestanie migać, naciśnij przycisk Standby, a TDAI-1120 jest gotowy do 
pracy. 

 
Kablowe połączenie internetowe (zalecane) 
Jeśli TDAI-1120 jest podłączony do sieci kablem, możesz teraz uzyskać 
dostęp do TDAI-1120 za pomocą aplikacji zdalnej Lyngdorf dla urządzeń 
z systemem IOS i Android ™, a także możesz przesyłać strumieniowo do 
TDAI-1120 z aplikacji muzycznych. (Patrz strona 13, aplikacja Lyngdorf 
Remote). 

 
Połączenie internetowe przez wi-fi 
TDAI-1120 można podłączyć do sieci Wi-Fi za pomocą funkcji iPhone / 
iPad, funkcji systemu Android lub za pomocą ręcznej funkcji WPS na 
routerach. 

  
Przytrzymaj przycisk 
SOURCE/MUTE   
przez 5-10 sekund 

 
Przytrzymaj przycisk 
SOURCE/MUTE   
przez 0-5 sekund Ikona Wi-Fi: mruga powoli 

Funkcja: podłącz przez 
smartfon/tablet 

Ikona Wi-Fi: on 
Funkcja: Reset 

 

Przytrzymaj przycisk SOURCE/MUTE  
przez 10-15 sekund 
 Ikona Wi-Fi: mruga szybko 
Funkcja: WPS  

 

Procedura Wi-Fi z iPhonem lub iPadem (aktywna od razu po 
włączeniu) 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Source / Mute” przez pięć sekund. 
2. Symbol Wi-Fi będzie powoli migał, a TDAI-1120 pojawi się teraz 

na wszystkich urządzeniach w sekcji Wi-Fi (w sekcji „Ustaw nowy 
głośnik Airplay”) w Ustawieniach. 

3. Wybierz głośnik Airplay, a ustawienia zostaną przesłane ze 
smartfona / tabletu do TDAI-1120. 
 

Procedura Wi-Fi z Androidem 
1. Otwórz aplikację Google Home i naciśnij znak dodawania w lewym 

górnym rogu na pierwszej stronie, aby rozpocząć dodawanie 
TDAI-1120 do środowiska „Google Home”. 



  PL 

Lyngdorf Audio TDAI-1120 – instrukcja obsługi 17 

 

 

2. Na stronie „Dodaj i zarządzaj” wybierz „Skonfiguruj urządzenie”. 
3. Na stronie „Konfiguracja” wybierz „Skonfiguruj nowe urządzenia”. 
4. W „Wybierz dom” wybierz już istniejący dom lub „Dodaj kolejny 

dom”. 
5. Na stronie „Urządzenia w pobliżu” wybierz „Lyngdorf TDAI-1120”. 
6. Strona „Pomóż ulepszyć Lyngdorf TDAI-1120” jest opcjonalna. 

Możesz wybrać „Nie, dziękuję” lub „Tak, zgadzam się”. Informacje 
wysyłane do Lyngdorf są prywatne i będą wykorzystywane 
wyłącznie w celu poprawy jakości korzystania z produktu. 

7. Na stronie „Dodaj pokój niestandardowy” postępuj zgodnie ze 
wskazówkami niestandardowymi lub wybierz jeden z istniejących, 
np. "Kuchnia." 

8. Na stronie „Znaleziono Lyngdorf TDAI-1120” naciśnij „Tak”, aby 
rozpocząć właściwą konfigurację TDAI-1120. 

9. Następna strona, „Łączenie z Lyngdorf TDAI-1120”, informuje, że 
telefon lub tablet może rozłączyć się z Wi-Fi podczas konfiguracji. 
Jest to zgodne z oczekiwaniami, ponieważ Google Home łączy się 
z TDAI-1120, aby automatycznie przesłać ustawienia Wi-Fi 
telefonu / tabletu do TDAI-1120. 

10. Następna strona powinna brzmieć „Czy słyszałeś dźwięk?” Jeśli 
Twoje urządzenie poszło w tym momencie w stan uśpienia, być 
może przegapiłeś to. W takim przypadku po prostu naciśnij „ponów 
próbę”. Naciśnij „Tak”, gdy usłyszysz dźwięk, aby kontynuować. 

11. Na stronie „Połącz z Wi-Fi” wybierz Wi-Fi, z którym ma łączyć się 
TDAI-1120, najlepiej w pobliżu urządzenia wykorzystującego 
technologię 5GHz. Zostaną wyświetlone strony „Łączenie z Wi-Fi” i 
„Połączono”. 

12. Następna strona, „Łączenie Twojego Lyngdorf TDAI-1120”, 
umożliwia połączenie TDAI-1120 z kontem Google, aby móc 
korzystać z wielu funkcji Google. Przeczytaj „Przed użyciem 
Asystenta Gogli”, „Gotowe!” i strony „Głośnik jest gotowy”. 

 
 

Uwaga! Aby skonfigurować Google Home na iPhonie / iPadzie, wykonaj 
powyższe kroki (punkty 12 zostaną pominięte). 
 
Ręczna procedura Wi-Fi (WPS) 
Jeśli nie masz smartfona lub tabletu, możesz połączyć się z Wi-Fi w trybie 
ręcznym, w trybie WPS. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOURCE / MUTE. 

2. Po dziesięciu sekundach symbol Wi-Fi zacznie szybko migać. 
Zwolnij przycisk Source / Mute, a TDAI-1120 wyszuka połączenie 
WPS (może to zająć do 15 minut). 
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3. Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi, a TDAI-1120 zacznie się 
łączyć. 

4. Gdy ikona Wi-Fi przestanie migać, urządzenie TDAI-1120 jest 
połączone. 

 
Reset do ustawień fabrycznych 
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk Standby przez ponad pięć sekund, 
wszystkie ikony zostaną wyświetlone, a następnie powinieneś zwolnić 
przycisk. TDAI-1120 zainicjuje reset do ustawień fabrycznych. 
Przywrócenie ustawień fabrycznych usunie wszystkie poprzednie 
ustawienia, ustawienia Wi-Fi, zapisane listy odtwarzania itp. 

 

Jeśli przez pomyłkę naciśniesz przycisk Standby na dłużej niż pięć sekund, 
możesz uniknąć przywrócenia ustawień fabrycznych, przytrzymując 
przycisk Standby przez dodatkowe pięć sekund. Spowoduje to pominięcie 
inicjacji przywracania ustawień fabrycznych. 
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Jak używać TDAI-1120 
 

Włącz TDAI-1120, naciskając przycisk Standby   

Obróć przycisk Source, aby wybrać źródło muzyki  
– podczas przesyłania strumieniowego dźwięku do TDAI-1120, automatycznie 

przełączy się na poprawne dane wejściowe 
– zobacz, które źródło jest aktywne na wyświetlaczu 

 
Naciśnij ten sam przycisk, aby tymczasowo wyciszyć dźwięk - 
wyłącz wyciszenie, naciskając ten sam przycisk.

 
 

Zwiększaj i zmniejszaj głośność na pokrętle głośności.  
- Światło nawiązuje do położenia gałki siły głosu - czerwone światło 

niekoniecznie jest problemem, jeśli poziom głośności źródła jest 
niski. Kiedy muzyka brzmi ostro i zniekształcona, głośniki mogą 
zostać uszkodzone. Zwiększanie głośności nie powoduje 
uszkodzenia wzmacniacza. 
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Aplikacja Lyngdorf Remote  
 

W przypadku telefonów z systemem Android i 
IOS będzie można pobrać aplikację „Lyngdorf 
Remote”, która umożliwi obsługę TDAI-1120 - 
patrz przykłady. 

 
Wybierz wejście, pozycję odsłuchu i brzmienie 
bezpośrednio i zobacz informacje o sygnale na 
pokrętle głośności, którym możesz sterować 
tak, jak regulujesz głośność na samym 
wzmacniaczu. Podczas korzystania z 
wewnętrznego odtwarzacza multimediów 
pojawią się informacje o albumie, jeśli są 
dostępne. 

 
 
 
 
 
 
 

Ikona w lewym górnym rogu zapewnia dostęp 
do ustawień połączenia w celu wybrania 
produktu Lyngdorf, który ma być kontrolowany, 
oraz otwiera interfejs sieciowy w celu uzyskania 
dostępu do konfiguracji. 
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W Ustawieniach ogólnych możesz wybrać 
użycie dużej okładki albumu, która zastąpi 
pokrętło głośności w interfejsie. Głośność 
można nadal regulować za pomocą 
regulatora głośności urządzenia. 
 
Jeśli używasz urządzenia jako 
odtwarzacza multimedialnego, możesz 
zablokować zamykanie urządzenia, gdy 
aplikacja Remote jest aktywna. 

 
 

Następna ikona otworzy interfejs do 
strumieniowego przesyłania muzyki, a 
ikona w prawym górnym rogu włączy lub 
wyłączy wzmacniacz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzystanie z menu vTuner umożliwia 
odtwarzanie wszystkich stacji radiowych 
dostępnych w Internecie 
 
Zwróć uwagę, że za pośrednictwem strony 
internetowej możesz zapisać do pięciu stacji 
jako zaprogramowane ustawienia, które są 
następnie dostępne bezpośrednio z 
selektora wejść na przednim panelu lub 
przez aplikację Lyngdorf Remote. 
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Strona konfiguracji TDAI-1120 
 

Gdy TDAI-1120 jest podłączony do sieci lokalnej, możesz połączyć się z 
TDAI-1120 na różne sposoby. Użyj aplikacji Lyngdorf Remote, aby znaleźć 
urządzenie i wejść na stronę główną. W menu konfiguracji będzie można 
znaleźć adres urządzenia sieciowego i bezpośrednie łącze do strony 
konfiguracji w przeglądarce internetowej. Jeśli nie chcesz instalować 
aplikacji Lyngdorf Remote, możesz wpisać następujące polecenie w 
przeglądarce na dowolnym urządzeniu w sieci: 

 

tdai1120.local. 
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Finalizacja konfiguracji 
 

Teraz możesz zacząć cieszyć się muzyką, ale zalecamy dostosowanie 
ustawień i wykonanie kalibracji RoomPerfect ™, aby cieszyć się 
wszystkim, co oferuje TDAI-1120. 
 
Otwórz stronę internetową TDAI-1120, jak opisano wcześniej, a 
przedstawimy Ci dostępne menu: 

 

 
Ekran główny odnosi się do codziennych czynności wykonywanych za 
pomocą pilota. Strona wyświetla wybrane wejście i formaty oraz 
umożliwia sterowanie ustawieniem głośności 
 
Sekcja Konfiguracja zostanie opisana na następnych stronach. 
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Możesz kontrolować poziom głośności za pomocą pokrętła głośności, a 
poniższy przycisk wycisza / wyłącza wyciszenie dźwięku. 
 
Możesz zmieniać wejścia, brzmienia i pozycję RoomPerfect™ 
(indywidualnie skalibrowane pozycje dla optymalnej wydajności). Będziesz 
mógł zobaczyć typ i jakość odebranego sygnału audio. 
 
Dolna sekcja jest przeznaczona do regulacji dźwięku, balansu, tonów 
niskich i wysokich. Działają jak tradycyjne kontrolki. W przypadku tonów 
niskich i wysokich można nie tylko regulować poziomy, ale także zmieniać 
częstotliwości, które należy stłumić lub wzmocnić. 
 
Odwrócenie biegunowości jest równoznaczne ze zmianą + i - na 
przewodach prowadzących do głośników. Możesz to zrobić indywidualnie 
dla każdego głośnika. 
 
Interfejs Streaming Audio do przekazu strumieniowego multimediów 
znajduje się w dolnej części tej strony. Aby uzyskać informacje na temat 
korzystania z interfejsu, zobacz sekcję dotyczącą konfiguracji przesyłania 
strumieniowego. 

 
 
 

Wskazówka: na urządzeniu mobilnym można zapisać 
stronę ekranu głównego wzmacniacza jako ikonę, aby 

uzyskać szybki dostęp do obsługi TDAI-1120. 
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Menu ustawień 
 

Ustawienia wejść 

 
 
 

Nazwa wejścia: 
Zmienia nazwę wybranego wejścia 

 
 

Czułość: 
Umożliwia dopasowanie poziomów wejściowych z różnych źródeł. 
Możliwość regulacji do + 24dB. 

 
Voicing: 
Wybiera domyślne brzmienie dla wejścia, które jest aktywne w tym menu. 
Jeśli na przykład zawsze chcesz mieć dodatkowe basy w dźwięku konsoli 
do gier, ustaw to brzmienie tutaj.



PL  

26 Lyngdorf Audio TDAI-1120 – instrukcja obsługi 

 

 

 
 
 

Włącz tryb kina domowego: 
Zamienia wzmacniacz w dedykowaną końcówkę mocy dla wejścia, które 
jest aktywne w tym menu. 

 
Ostrzeżenie: ta funkcja omija regulację głośności! 

 
Nie testuj tego ustawienia z odtwarzaczem CD  

lub podobnym nieregulowanym sygnałem! 
 

 
 

Tę funkcję można wybrać, jeśli używasz TDAI-1120 w zestawie kina 
domowego, w którym jest używany do zasilania i kalibracji przednich 
głośników i / lub subwoofera. Podłącz procesor kina domowego do 
wybranego wejścia. 

 
Po wybraniu innych wejść wzmacniacz powraca do ostatniego 
aktualnego poziomu głośności. 

 
Opóźnienie wejścia: 
Jeśli podłączenie wyświetlacza wprowadziło asynchroniczne odtwarzanie 
audio i wideo, można wybrać czas opóźnienia, aby zapewnić 
jednoczesne odtwarzanie sygnałów wideo i audio. 

 
Ustawienia wyjść 
Standardowa konfiguracja obejmuje tradycyjną parę głośników. Jeśli 
chcesz dodać subwoofer (y) lub w jakikolwiek sposób dostosować 
konfigurację, w tej sekcji dowiesz się, jak skonfigurować system przed 
wykonaniem kalibracji RoomPerfect™. Do wyboru jest szereg ustawień 
wyjściowych, które pozwalają na ładowanie dedykowanych filtrów w celu 
optymalizacji wydajności głośników Lyngdorf i głośników basowych. 
Niestandardowy subwoofer otworzy się do użytku z dowolnym projektem 
subwoofera - Zaawansowane otworzy WSZYSTKIE ustawienia. 
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Uwaga: Jeśli zmienisz cokolwiek w ustawieniach 
wyjściowych głośników i subwooferów, musisz 

przeprowadzić nową kalibrację RoomPerfect ™. 
 

Jeśli masz idealną konfigurację głośników z dwoma 
głośnikami, nie musisz wprowadzać żadnych 

odległości. 
 

 
Opóźnienia: 
Podczas integracji subwoofera (-ów) z głośnikami należy wyregulować 
różnice w fazie, aby dwie części sygnału (z głośnika i subwoofera) 
docierały do ucha w tym samym czasie. Osiąga się to bardziej efektywnie 
cyfrowo niż próbując znaleźć prawidłowe ustawienia na subwooferze  
(-ach). TDAI-1120 dostosuje się do fazy na podstawie wprowadzonych 
odległości między lokalizacjami głośników i subwooferów w stosunku do 
pozycji odsłuchu (pozycja ogniskowa). 
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Pomiar odległości 
Podział dźwięku na głośniki i subwoofer (y) wymaga dostosowania wyjść 
w czasie (fazie), tak aby dwie części dźwięku docierały do ucha w tym 
samym czasie. Osiąga się to poprzez pomiar rzeczywistych odległości do 
głośników i subwoofera (-ów). Dzięki różnicom w odległości TDAI-1120 
może obliczyć opóźnienie, które należy dodać do każdego wyjścia. Te 
dane należy wprowadzić w menu ustawień. 

Mierząc odległość do głośników, zmierz odległość od preferowanej pozycji 
odsłuchu (pozycji ogniskowej) do przodu głośników. Mierząc odległość do 
subwoofera, zmierz odległość od preferowanej pozycji odsłuchu do 
tylnego rogu subwoofera. 

 
 

Głośniki Subwoofer (y) 
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Korzystanie z subwooferów innych producentów wymaga kilku dodatkowych 
wpisów: 

 

Opóźnienie wzmacniacza: 

W przypadku wyjścia analogowego i cyfrowego można ustawić 
opóźnienie wzmacniacza. Jeśli masz aktywny subwoofer z wewnętrznym 
przetwarzaniem sygnału (DSP) lub oddzielnym wzmacniaczem, w tych 
produktach może występować naturalne opóźnienie elektroniczne. 
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Zapoznaj się z instrukcjami oryginalnego producenta, aby uzyskać 
prawidłowe opóźnienie wzmacniacza w milisekundach i wprowadź te 
dane. TDAI-1120 opóźni sygnał do głośników, aby dopasować się do 
wprowadzonego opóźnienia. 

 
Wyjście głośnikowe: 
Dostępne ustawienia: 

• Crossover 
o Górnoprzepustowy usuwa częstotliwości poniżej 

częstotliwości podziału 
o Dolnoprzepustowy usuwa częstotliwości powyżej 

częstotliwości zwrotnicy. 
• Pełen zakres pozwala na przejście sygnału niefiltrowanego. 

Wyjście analogowe: 
Dostępne ustawienia: 

• Crossover 
o Górnoprzepustowy usuwa częstotliwości poniżej 

częstotliwości podziału 
o Dolnoprzepustowy usuwa częstotliwości powyżej 

częstotliwości zwrotnicy. 
• Pełny zakres pozwala na przejście sygnału niefiltrowanego 

do oddzielnego wzmacniacza z pominięciem wzmacniacza 
wewnętrznego. 

• Słuchawki wyłączają RoomPerfect ™; voice’y są nadal 
dostępne. Wyciszenie TDAI-1120 wyciszy tylko głośniki, a 
nie to wyjście. 

• Tape Out wyłącza RoomPerfect ™, voice i regulację 
głośności. 

• Wył. Wycisza wyjście. 

Poziom dostosowuje wyjście, aby wyrównać poziom subwoofera (-ów) do 
poziomu głównych głośników. Dokonanie regulacji mocy w tym miejscu 
jest o wiele lepsze niż tłumienie poziomu samego subwoofera. 

 
Filtry zwrotnicy dolnoprzepustowej lub górnoprzepustowej: 
Jeśli zostanie wybrany filtr, częstotliwości poniżej lub powyżej wybranej 
częstotliwości podziału będą kierowane przez wyznaczone zaciski wyjściowe. 

 
Dostępne typy filtrów zwrotnicy zostały nazwane na cześć wynalazców 
tych konstrukcji filtrów: 

• LR: (Linkwitz Riley) 2., 4. lub 8. rząd. 
• BW: (Butterworth) 1., 2. lub 4. rząd. 



  PL 

Lyngdorf Audio TDAI-1120 – instrukcja obsługi 31 

 

 

 
 
 

Generalnie zalecamy rozpoczęcie od filtra Linkwitza Rileya czwartego 
rzędu, który jest wybierany, gdy aktywujesz wyjście, wybierając jeden 
lub dwa subwoofery Custom. 
Częstotliwość określa położenie zwrotnicy między głośnikami i 
subwooferem (-ami). Nasze zalecenia są ładowane, gdy aktywujesz 
wyjście analogowe. 

 
Kontrola poziomu wyjściowego (głośność) ma następujące opcje: 

• Regulowany sprawia, że poziom wyjściowy podąża za poziomem 
głośności. 

• Pełna skala oznacza stałą moc wyjściową na maksymalnym poziomie. 
 

Ostrzeżenie: jeśli zostanie wybrana pełna skala, 
uzyskasz pełną głośność, co może spowodować 

przeciążenie i uszkodzenie głośników. 
 

 
Włącz Limiter sprawi, że bez względu na to, jak głośno grasz, sygnał 
wyjściowy będzie bezszumowy i bezpieczny dla podłączonego sprzętu. 

 
Wybranie ustawień zaawansowanych dla wyjścia pozwoli ci dostosować 
ustawienia każdego wyjścia. 
W EQ możesz teraz wybrać Custom, aby zaprojektować swój własny 
korektor wstępny, który pozwoli ci dodać filtr do tego wyjścia, aby 
zoptymalizować wydajność. RoomPerfect™ przeprowadzi kalibrację 
względem wydajności przy włączonym filtrze. 
 
Weryfikuj głośniki to funkcja służąca do testowania połączeń 
systemowych. Dźwięk zostanie wysłany do każdego głośnika i 
subwoofera. Po upewnieniu się, że połączenie jest poprawne, naciśnij 
Dalej i przejdź przez wszystkie wyjścia. 

 
 

Ustawienia RoomPerfect™  
RoomPerfect™ jest przeznaczony do analizowania i korygowania 
negatywnych skutków pomieszczenia na dźwięk. Podczas wykonywania 
kalibracji ikona RoomPerfect™ będzie migać. 
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Przewodnik RoomPerfect™  
Spowoduje to rozpoczęcie konfiguracji RoomPerfect™ i usunięcie 
wcześniej zapisanych kalibracji. Po zakończeniu ustawienia są 
dostępne w menu konfiguracji RoomPerfect™. 

Wskaźnik RoomKnowledge to oszacowanie, w jakim stopniu 
właściwości akustyczne pomieszczenia zostały wyuczone z pomiarów 
w pomieszczeniu. Im wyższy wskaźnik RoomKnowledge, tym większa 
dokładność kalibracji. 

 
Gorąca wskazówka: Celem jest, aby indeks 

RoomKnowledge wzrastał tak wolno, jak to możliwe. 
Oznacza to, że każdy pomiar zawiera nowe dane do 

kalibracji. Gdy pomiar nie da nowych danych, wskaźnik 
szybko wzrośnie. 

 

 
 

Obsługa pozycji Focus 
Jeśli chcesz dodać dodatkową pozycję skupienia (być może krzesło lub 
kanapa) możesz to zrobić tutaj. Możliwe jest ustawienie do ośmiu 
różnych pozycji Focus. 

 
Dodaj pomiar pomieszczenia 
Możliwe jest dodanie większej liczby pomiarów pomieszczenia, co 
może zwiększyć wiedzę o pomieszczeniu, a tym samym dostroić 
wszystkie filtry korekcyjne pomieszczenia. 

 
Ustawienie mikrfonou w pozycji Focus 
Po wyświetleniu monitu o umieszczenie mikrofonu w pozycji Focus, 
podłącz mikrofon do wejścia mikrofonowego na panelu tylnym za 
pomocą dostarczonego kabla mikrofonowego i umieść mikrofon za 
pomocą statywu mikrofonowego w podstawowej pozycji odsłuchowej. 
Wysokość i orientacja mikrofonu powinny odpowiadać wysokości i 
kierunku Twojej głowy. 
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Naciśnij Enter, a sygnał testowy rozpocznie się z lewego głośnika. TDAI-
1120 poda szacunkową optymalną głośność do kalibracji systemu lub 
zaakceptuje bieżącą wartość. W razie potrzeby wyreguluj głośność i 
ponów pomiar. 

Głośność kalibracyjna nie powinna być tak głośna, aby była dla Ciebie 
niewygodna lub powodowała uszkodzenie głośników. W takim 
przypadku ustaw niższy i bardziej odpowiedni poziom. Niska głośność 
może skutkować dłuższym czasem kalibracji lub przekroczeniem limitu 
czasu pomiaru. Jeśli system zaakceptuje pomiar, możesz kontynuować. 
Mała objętość i długi pomiar nie wpłyną na jakość kalibracji. 

 
Pomiar pozycji 
Focus 
Po ustawieniu głośności 
kalibracji, RoomPerfect™ 
wyśle szereg tonów w celu 
zmierzenia pozycji Focus. 

 
 
 
 
 

Pomiar pozycji Random 
Po zmierzeniu położenia Focus, następnym krokiem jest zmierzenie 
właściwości akustycznych pomieszczenia. Aby uzyskać pełny obraz 
właściwości akustycznych pomieszczenia, ważne jest, aby wykonać 
pomiary w odpowiednich odstępach czasu. Zobacz „Rozwiązywanie 
problemów z RoomPerfect” na stronie 24, jeśli pomiar zostanie przerwany 
przedwcześnie. 

Wykonuj pomiary, aż RoomKnowledge osiągnie minimum 90%. 
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0.5 m / 1.5ft 

 
 
 
 

Oto praktyczne zasady dotyczące 
pomiaru pomieszczenia: 

• mikrofon musi zawsze mieć 
wyraźny widok na głośnik 
wysokotonowy  

• mikrofon powinien 
znajdować się w 
przypadkowych i różnych 
pozycjach i orientacjach. 
Skieruj go w górę / w dół / 
na boki, im więcej losowych 
pozycji, tym lepiej. 
Wysokość mikrofonu 
powinna znajdować się na 
wysokości uszu w pozycji 
siedzącej i stojącej. 

• pomiary powinny obejmować całe pomieszczenie odsłuchowe, ale nie 
otwarte korytarze i kuchnie. 

• mikrofon nie powinien znajdować się bliżej niż 0,5m od podłogi, sufitu i 
ścian 

• mikrofon powinien znajdować się co najmniej 1 m od przodu 
głośników. 

• nie wykonywać pomiarów symetrycznych w pomieszczeniu. 
 

Pomiary w pomieszczeniu powyżej 90%  
 
Wiedza o pomieszczeniu 
Zauważ, że RoomKnowledge jest obliczana przez komputer na podstawie 
tego, ile nowych pomiarów już zna. Jeśli indeks RoomKnowledge nie wzrośnie 
po pomiarze, dodałeś dobry pomiar z dużą ilością nowych informacji. 
 
Aby w pełni zoptymalizować zrozumienie przez RoomPerfect™ właściwości 
akustycznych pomieszczenia, zalecamy kontynuowanie pomiarów, aż 
RoomKnowledge przekroczy 95%. Im wyższa wartość RoomKnowledge, tym 
dokładniejsze będą filtry korekcji pomieszczenia. 
 
Po zakończeniu pomiarów w pomieszczeniu TDAI-1120 automatycznie obliczy 
punkt Focus i filtry globalne. 
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Rozwiązywanie problemów z RoomPerfect ™ 
Mikrofon kalibracyjny jest bardzo czuły i może wychwytywać niepożądane 
szumy, w tym sygnały poddźwiękowe i szum tła, które zakłócają pomiary. 
Jeśli sygnał zostanie zakłócony, system będzie potrzebował więcej czasu, 
aby dokonać prawidłowego pomiaru. 

Pomiar, który został zakłócony przez hałas, ale został zakończony, 
zawsze będzie prawidłowy; nie trzeba go powtarzać. Jeśli pomiar został 
zatrzymany z powodu błędu, zostanie wyświetlony jeden z następujących 
komunikatów o błędach. 
 

Błąd sygnału! Sprawdź mikrofon i kabel, a następnie naciśnij Enter. 

Nie podłączono mikrofonu lub kabel mikrofonowy jest uszkodzony. 
Sprawdź, czy kabel mikrofonowy jest podłączony do gniazda mikrofonu na 
panelu tylnym. Jeśli problem nie ustąpi, przetestuj kabel mikrofonu, 
podłączając mikrofon bezpośrednio do gniazda mikrofonu i wybierz opcję 
ponów. 
Jeśli mikrofon zostanie wykryty, wymień kabel mikrofonu i ponów pomiar. 

 
Błąd: przesterowanie sygnału - lub - Błąd: za dużo szumów 

Albo przychodzący sygnał został sklasyfikowany jako zbyt głośny, co 
powoduje przesterowanie lub zniekształcenia, albo głośny szum w 
bezpośrednim otoczeniu zniekształcił wyniki pomiaru. Jeśli rzeczywiście 
wystąpił głośny hałas, taki jak dźwięk zamykanych drzwi, zmniejsz poziom 
hałasu w pomieszczeniu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie i powtórz 
pomiar. Jeśli nie wystąpił głośny szum, zmniejsz głośność sygnału i 
powtórz pomiar. 
 

Błąd: zbyt niski sygnał 

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy pomiar trwał dłużej niż pięć 
minut dla sygnału o niskiej częstotliwości lub ponad dwie minuty dla 
sygnału o wysokiej częstotliwości. Dzieje się tak najczęściej, gdy używany 
jest sygnał pomiarowy o niskim poziomie w porównaniu z szumem tła w 
środowisku odsłuchowym, co powoduje wydłużenie czasu pomiaru. 
Podnieś głośność sygnału pomiarowego lub zmniejsz hałas w otoczeniu 
przed kontynuowaniem pomiaru. 
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Ustawienia Voicing  
Włącza i wyłącza voice’y aby umożliwić szybszy wybór preferowanego 
korektora. Cieplejszy dźwięk, więcej basów - wszystko jest dostępne. 
Zapoznaj się z oddzielną instrukcją projektowania własnych brzmień. 

 
Ustawienia Audio  
Ta sekcja umożliwia aktywację następujących ustawień: 
Włącz ICC zapewni, że sygnał cyfrowy nie zostanie zniekształcony z 
powodu wysokiego poziomu (współczesna muzyka najczęściej cierpi z 
powodu dużej kompresji i zbyt wysokich poziomów, aby poprawić 
atrakcyjność podczas odtwarzania w radiu. 
Pokaż RoomPerfect™ Bypass pozwoli Ci przetestować i 
zademonstrować efekt kalibracji. 
Włącz filtr subsoniczny odetnie cały sygnał poniżej słyszalnych 
częstotliwości. Jeśli korzystasz z gramofonu, musisz mieć włączony ten 
filtr, aby nie przenosić drgań na wkładkę odbierającą. 
Główna regulacja głośności pozwala ustawić domyślną głośność podczas 
włączania TDAI-1120, a także ustawić maksymalny limit. 

 
Ustawienia HDMI  
HDMI to standard przesyłania obrazu i dźwięku ze źródła do urządzenia 
odtwarzającego. Połączenie wymienia informacje o dostępnych typach 
danych z tym, co akceptują urządzenia odtwarzające. 
 
CEC (Consumer Electronics Control) to funkcja HDMI zaprojektowana w 
celu umożliwienia przesyłania poleceń z jednego produktu do drugiego - 
na przykład: umożliwienie graczowi włączenia telewizora lub sterowania 
ustawieniem głośności TDAI-1120 za pomocą pilota telewizora. 
 
We wszystkich konfiguracjach poziom implementacji CEC w telewizorze 
wyznacza granice możliwej integracji. Funkcje mogą być ograniczone do 
obsługi własnych produktów i mogą nie obejmować pełnej obsługi CEC. 

 
Uwaga: Aby funkcja CEC działała, należy ustawić poziom 

gotowości (Konfiguracja ogólna) na tryb gotowości sieciowej. 
Domyślnie CEC to nieaktywny na HDMI w celu zachowania 

zgodności z przepisami wymagającymi bardzo niskiego poboru 
mocy w trybie czuwania. Włączenie go podniesie moc 

czuwania do 1,2W 
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Zasilanie CEC pozwoli TDAI-1120 na automatyczne włączanie się ze 
stanu czuwania, gdy włączony jest telewizor lub podłączone źródło 
HDMI. 
System audio CEC pozwala na użycie telewizora jako głośników dla 
źródeł podłączonych do TDAI-1120. 

 
Uwaga: menu pojawiają się tylko wtedy,  
gdy włączona jest funkcja CEC. 

 

 
 

Ustawienia strumieniowania 
TDAI-1120 obsługuje różnorodne usługi przesyłania strumieniowego 
multimediów. 
 
Nazwa urządzenia pozwoli Ci zmienić nazwę każdego indywidualnego 
TDAI-1120, co może być bardzo przydatne w konfiguracjach z wieloma 
pomieszczeniami. 
Opcje odtwarzacza strumieniowego pozwolą Ci kontrolować, w jaki 
sposób aplikacje na urządzeniach mobilnych mogą współdziałać z TDAI-
1120. Te opcje kontrolują ustawienie głośności, zmieniają wejścia i 
włączają urządzenie. 

 
 

Chromecast built-in™ 
Wbudowany Chromecast to platforma, która umożliwia strumieniowe 
przesyłanie ulubionej muzyki z telefonu, tabletu lub laptopa bezpośrednio 
do głośników. Z łatwością steruj głośnikami za pomocą aplikacji, które już 
znasz i lubisz na swoim iPhonie®, iPadzie®, telefonie lub tablecie z 
Androidem, laptopie Mac® lub Windows® albo Chromebooku 

Użyj aplikacji Google Home, aby zaakceptować Warunki korzystania z 
usług Google i Politykę prywatności Google 

https://policies.google.com/privacy?hl=en. 
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Spotify Connect 
Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Wejdź na 
spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. 
Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można 
znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. 

 

Roon 
Użyj aplikacji sterującej Roon, aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe. 
Aby dowiedzieć się więcej o usługach Roon, przejdź do 
https://roonlabs.com. 

 

Airplay2 
TDAI-1120 ma natywną obsługę aplikacji multiroom w ramach Apple 
Airplay. Użyj urządzenia iOS, aby zainicjować indywidualne lub 
jednoczesne przesyłanie strumieniowe Airplay do wszystkich 
wzmacniaczy TDAI-1120 w konfiguracji. https://www.apple.com/airplay/ 

 

Bluetooth 
TDAI-1120 obsługuje tryb przesyłania strumieniowego Bluetooth. Aby 
włączyć parowanie, obracaj pokrętło Source, aż wybierzesz Bluetooth. Jeśli 
żadne urządzenie nie jest obecnie podłączone, rozpocznie się tryb 
parowania, a dioda LED będzie migać. 

 
UPnP 
TDAI-1120 obsługuje także Universal Plug and Play. Daje to aplikacjom 
możliwość strumieniowego przesyłania dźwięku z serwera UPnP. 

 
USB 
Jeśli do TDAI-1120 jest podłączona pamięć USB z plikami audio, możesz 
odtwarzać utwory z tej pamięci za pomocą zakładki „Streaming Audio” na 
stronie internetowej lub w aplikacji Lyngdorf Remote na Androida i iOS jako 
część „Menu górnego”. Pamięć USB musi być sformatowana jako system 
plików FAT32. 

 
vTuner 
Odtwarzaj kanały radiowe lub podcasty vTuner z usługi vTuner. Można to 
zainicjować na stronie internetowej „Streaming Audio” lub w aplikacji 
Lyngdorf Remote na Androida i iOS jako część „Menu górnego”. 
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Presets 
Stacje vTuner i albumy Spotify można zapisywać jako zaprogramowane 
ustawienia 1-10. Można to zrobić na stronie internetowej w zakładce 
„Streaming Audio”. Po zapisaniu ustawienia wstępnego będzie można je 
wybrać jako wejście z panelu przedniego, strony internetowej, aplikacji 
Lyngdorf Remote lub za pomocą pilota. Ustawienie wstępne można 
zapisać, naciskając klawisz numeryczny (1–6) na pilocie, aż do 
wyświetlenia tego konkretnego ustawienia wstępnego na panelu przednim. 

 
Ustawienia generalne 

 
Zarządzanie energią określa ustawienie trybu czuwania TDAI-1120: 

• Głębokie uśpienie (ustawienie domyślne) wykorzystuje najniższe 
możliwe zużycie energii 

• Network Standby reaguje na polecenia przesyłane przez sieci 
 
Opóźnienie automatycznego wyłączania ustawia czas bezczynności 
wymagany do automatycznego wyłączenia wzmacniacza. 
 
Funkcja wejścia wyzwalającego może być używana do włączania i 
wyłączania TDAI-1120 poprzez połączenie z sygnałem wyzwalania DC z 
innego urządzenia. Jeśli ustawisz je na określone wejście, to wejście to 
zostanie wybrane automatycznie po otrzymaniu sygnału. Amp. Tryb 
zasilania uruchomi TDAI-1120 na ostatnio używanym wejściu. 

 
Uwaga: Jeżeli TDAI-1120 zostało przełączone na inne 

wejście, to komenda wyzwalania z podłączonego 
źródła nie wyłączy wzmacniacza! 

 

Pilot (akcesorium opcjonalne): 
Wyłącz funkcję pilota na podczerwień, jeśli polecenia z pilotów innego 
sprzętu wpływają na TDAI-1120. 
Ustawienia wyświetlania pozwolą Ci zmniejszyć poziom jasności 
wyświetlacza. Możesz aktywować limit czasu, który wyłączy wyświetlacz 
z niewielkim opóźnieniem po każdej operacji. 
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Zarządzanie oprogramowaniem  
Backup 
Kiedy urządzenie USB jest włożone do złącza z tyłu TDAI-1120, to menu 
umożliwia przechowywanie pełnej kopii zapasowej ustawień i kalibracji 
RoomPerfect™. Umożliwi to przywrócenie wzmacniacza do tej konkretnej 
konfiguracji w późniejszym terminie. 

 
Restore 
Jeśli plik kopii zapasowej jest dostępny na USB, możesz go wybrać i 
załadować. 

 
Factory reset: 
Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia. 

 
Ostrzeżenie: podczas przywracania ustawień domyślnych 
wszystkie preferencje użytkownika, dane systemowe i dane 
RoomPerfect ™ zostaną utracone! 

 

Download system log 
Ta funkcja zapisze plik na twoim komputerze PC / MAC. Ten plik może 
być niezbędny do zidentyfikowania usterki wzmacniacza. 
 
Update software 
W tym menu zobaczysz wersję oprogramowania załadowaną do TDAI-
1120. Najnowsze oprogramowanie można znaleźć na stronie 
www.lyngdorf.com. 

 
Aby zaktualizować TDAI-1120: 
W interfejsie sieciowym można wybrać nowe oprogramowanie i 
bezpośrednio zaktualizować TDAI-1120 z serwera oprogramowania w 
Internecie. 
 
W przypadku, gdy TDAI-1120 nie jest podłączony do Internetu, możesz 
zaktualizować oprogramowanie, zapisując plik oprogramowania na dysku 
USB sformatowanym w systemie FAT32. Za pomocą interfejsu 
internetowego wybierz oprogramowanie z dysku USB. 
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W przypadku, gdy interfejs sieciowy nie jest dostępny lub błąd w procesie 
aktualizacji uniemożliwił dostęp do wzmacniacza, możesz wymusić nowe 
oprogramowanie na TDAI-1120: 

1. Zapisz nowe oprogramowanie na dysku USB sformatowanym w 
systemie FAT. 

2. Włóż pamięć USB do złącza „SW Update” z tyłu TDAI-1120. 
3. Wyłącz TDAI-1120, odłączając zasilanie sieciowe. 
4. Przytrzymaj przycisk trybu gotowości z przodu i ponownie podłącz 

zasilanie. 
5. Kiedy logo Lyngdorf zacznie migać, zwolnij przycisk czuwania, a 

TDAI-1120 zaktualizuje oprogramowanie. Po zakończeniu 
aktualizacji wzmacniacz przechodzi w stan czuwania. 
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Czyszczenie I konserwacja 
TDAI-1120 nie wymaga żadnej regularnej konserwacji poza 
utrzymywaniem zewnętrznej części w czystości. Po prostu przetrzyj go 
czystą, miękką szmatką. Do ściereczki można użyć niewielkiej ilości 
nieściernego środka czyszczącego, aby usunąć wszelkie zabrudzenia lub 
odciski palców. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani środków 
zawierających płynne rozpuszczalniki. 

 
Sterowniki  
Aby otrzymać kopię Instrukcji sterowania, która opisuje, jak obsługiwać 
urządzenie z innych systemów sterowania, pobierz ją ze strony 
www.steinwaylyngdorf.com lub skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem Lyngdorf Audio. 

 
Pomoc techniczna 
Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub pytania dotyczące produktu 
Lyngdorf Audio, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Lyngdorf Audio. 

 
Enjoy! 

 
SL Audio A/S 
Ulvevej 28 
7800 Skive 
Denmark 

 
E-mail: contact@steinwaylyngdorf.com 
Web: www.steinwaylyngdorf.com 
 
 
Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
 
TRIMEX POLAND sp. z o.o. 
Aleja Krakowska 223 
02-180 Warszawa 
 
E-mail: kontakt@trimex.pl 
Web: www.trimex.pl 
Tel: +48 606 553 190  


