
 

 Instrukcja obsługi H90 

 



 

 

2 

 



 

 

Spis treści 

Słowo od Benta 5 

Zawartość opakowania 6 

Szybki start 7 

Ogólne zasady użytkowania 10 

Połączenia 11 

Konfiguracja sieci 12 

Korzystanie z AirPlay 13 

Pilot 15 

Funkcje specjalne 16 

Informacje ogólne 18 

Dodatkowe informacje 19 

3 

 



 

 

 



 

 

Gratulujemy, właśnie stałeś się 

posiadaczem nowego Hegel H90. 

Wszystkie produkty Hegel opierają się 

na prostej filozofii: dodawaj możliwie 

jak najmniej. Utrzymaj sygnał 

muzyczny możliwie jak najbardziej 

zbliżony do oryginału. Nieustannie 

dążymy ku niskiemu poziomowi 

zniekształceń i szumów. Odtwarzanie 

muzyki jest możliwie jak najbardziej 

zbliżone do oryginału, ograniczone 

jedynie jakością nagrania. Naszym 

celem jest zapewnienie możliwie 

najlepszych doznań muzycznych. Nasz 

minimalistyczny, skandynawski styl 

wykonania dopasuje się do każdego 

wnętrza. Produkty mają być łatwe w 

obsłudze i wykonywane zgodnie z 

zasadami wysokiej jakości. 

„Hegel H90 jest naszym drugim 

wzmacniaczem wykonanym w 

nowym stylu i dużym krokiem 

naprzód wobec poprzedniego 

modelu Hegel H80. Stworzenie 

wzmacniacza w klasie podstawowej 

jest trudnym zadaniem. 

Musi on przewyższać konkurencję i 

posiadać wystarczającą ilość mocy i 

funkcji, by był w stanie działać z 

systemem domowym. H90 spełnia to 

wszystko i zapewnia największe 

możliwości w swojej cenie. Wydajność 

i funkcje H90 sprawiają, że jest on 

najlepszym wzmacniaczem w swojej 

kategorii”. 

Bent Holter 

Założyciel Hegel Music System 
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Zawartość opakowania 

Wzmacniacz Przewód zasilania 

Pilot 
Instrukcja obsługi 
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Szybki start 

1. Podłącz słuchawki 

 

46 

Aby uzyskać najlepsze wrażenia z odsłuchu, 

odległość między słuchaczem a każdym 

głośnikiem powinna być taka sama. 
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Szybki start 

2. Podłącz źródło 

Niesymetryczne 
analogowe 

Współosiowe 

cyfrowe 

Komputerowe 
USB 

Streaming 
sieciowy 

Optyczne 
cyfrowe 
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Szybki start 

3. Podłącz przewód zasilający 

Numer seryjny 
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4. Włącz wzmacniacz 

Wyłącznik zasilania 
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Ogólne zasady użytkowania 

Włącz/Wyłącz 

Wzmacniacz H90 włącza się za pomocą 

przycisku zasilania umieszczonego u 

spodu wzmacniacza, bliżej przodu 

urządzenia. Po uruchomieniu, H90 

potrzebuje kilku sekund na kalibrację. W 

tym czasie wyjścia są wyciszone. 

Selektor źródła 

Pokrętło selektora źródła wejścia 

znajduje się po lewej stronie panelu 

przedniego. 

Głośność 

Pokrętło regulatora głośności 

znajduje się po prawej stronie panelu 

przedniego. Poziom głośności 

wskazują liczby od 0 do 99 widoczne po 

prawej stronie wyświetlacza, gdzie 0 

oznacza poziom wyciszenia, a 99 

maksymalną głośność. H90 uruchamia 

się ze wstępnie skonfigurowaną 

wartością głośności.  Poziom głośności 

reguluje się przez kręcenie pokrętłem 

regulatora głośności w prawo lub lewo 

albo za pomocą pilota Hegel. 

UWAGA: W trakcie uruchamiania wyjścia 

są wyciszone, a prawa część 

wyświetlacza miga przez kilka sekund, 

wskazując na wyciszenie. Jest to 

normalny stan, będący częścią procedury 

rozruchu. 

UWAGA: Po wyłączeniu H90 odczekaj 30 

sekund przed ponownym 

uruchomieniem. 

Wyciszenie 

Naciśnięcie przycisku wyciszenia (mute) 

na pilocie Hegel wycisza wyjścia we 

wzmacniaczu. Wskaźnik poziomu 

głośności miga, co oznacza, że 

wyciszenie jest włączone. Naciśnij 

przycisk wyciszenia lub ustaw poziom 

głośności, by wyłączyć wyciszenie. 

Wyświetlacz 

Lewa strona wyświetlacza pokazuje 

wybrane źródło wejścia, zaś wartość 

głośności widoczna jest po prawej stronie 

wyświetlacza. Migająca wartość głośności 

wskazuje, że wzmacniacz znajduje się w 

trybie wyciszonym. 

Wskaźniki statusu 

Hegel H90 wyświetla status produktu 

Wyjście słuchawkowe 

Podłącz 6,3 mm gniazdo słuchawkowe 

do przodu H90. Uruchomi to 

sterowanie poziomem głośności 

słuchawek i wyciszy wyjścia głośników. 
Jeżeli połączone jest z 
siecią 

Jeżeli wystąpi problem z 
siecią 

UWAGA: Regulowane Wyjście Liniowe 

nadal jest aktywne. 
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Połączenia 

 
46 

Zawsze wyłączaj wzmacniacz przed 

podłączeniem kabli wejścia/wyjścia 

audio oraz kabla zasilającego. 

Połączenie prądu zmiennego AC 

• Złącze zasilania AC z uchwytem 

bezpiecznika: 230V/115V/100V AC 

w zależności od kraju. 

Głośniki 

• Wyjścia prawostronne 

• Wyjścia lewostronne Połączenia cyfrowe 

• Coaxial 1 (Współosiowe 1): Input Coaxial 

(Wejście współosiowe)/RCA 

•  Optical1 (Optyczne1): Wejście 

TOSLINK/EIAI optyczne 

•  Optical2 (Optyczne2): Wejście 

TOSLINK/EIAI optyczne 

• Optical3 (Optyczne3): Wejście 

TOSLINK/EIAI optyczne 

• Wejście komputerowe USB 

• Domowe połączenie sieciowe (LAN - RJ45) 

Wyjścia liniowe 

• Poziom regulowanego wyjścia 
liniowego (RCA) 

Wejścia analogowe 

• Analog 1(RCA): Standardowe wejście 
analogowe 

• Analog 2(RCA): Standardowe wejście 
analogowe 

Jeśli chcesz podłączyć H90 do kina 

domowego - patrz strona 16. 
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Konfiguracja sieci 

Skorzystaj ze strony Konfiguracji 

Sieci, aby zmienić nazwę, ustawienia 

IP i zaktualizować oprogramowanie. 

Odtwarzanie plików na urządzeniu 
sieciowym 

Hegel H90 może działać jako 

Renderer Mediów Cyfrowych (Digital 

Media Renderer) DLNA. Oznacza to, 

że może otrzymywać i odtwarzać pliki 

multimedialne z odtwarzacza 

multimediów kompatybilnego z 

UPnP/DLNA. 

Szczegóły dotyczące konfiguracji 

odtwarzacza multimediów można 

znaleźć w instrukcji obsługi 

dołączonej do odtwarzacza. 

PC: Otwórz Konfigurację Sieci, Hegel 

H90 pojawi się pod Urządzeniami 

multimedialnymi (Media devices). 

Jeżeli nie pojawi się Hegel H90, 

upewnij się, czy sieć skonfigurowana 

jest tak, aby wydawać 

adresy IP automatycznie. Gdy klikniesz 

na Hegel H90, otworzy się strona 

Konfiguracji Sieci. 

Hegel H90 obsługuje następujące 

formaty odtwarzacza multimediów 

kompatybilnego z UPnP/DLNA:: PCM 

(WAV/AIFF), FLAC, Ogg oraz MP3. 

MAC: Otwórz przeglądarkę Safari. W 

zakładkach znajdziesz kartę Bonjour, 

gdzie pokaże się Hegel H90. 

Aby uzyskać więcej przydatnych porad 

dotyczących korzystania z H90 z 

napędem NAS, odtwarzaczami DLNA i 

innymi rozwiązaniami w zakresie 

oprogramowania, odwiedź 

www.hegel.com/products/integrated/

H90. 

Jeżeli nie możesz znaleźć karty Bonjour, 

wybierz (Właściwości -> Zaawansowane -> 

Bonjour) w Menu Zakładek. 
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Korzystanie z AirPlay 

Korzystaj z AirPlay na Hegel H90, by 

przesyłać strumień muzyczny z urządzeń 

kompatybilnych z AirPlay do 

wzmacniacza. Najpierw podłącz Hegel 

H90 do sieci lokalnej korzystając z kabla 

Ethernet z sieci lokalnej (LAN - RJ45) z 

tyłu wzmacniacza do routera. 
   

Upewnij się, że Hegel H90 jest 

podłączony do sieci. Sprawdź wskaźniki 

statusu (patrz strona 10), by to 

potwierdzić. 

Odtwarzanie z iTunes na Hegel H90: 

Zainstaluj iTunes 11 lub wyższy na 

komputerze Mac lub Windows. 

Uruchom iTunes, naciśnij logo AirPlay i 

wybierz H90. Aby odtwarzać na więcej 

niż jednym głośniku, wybierz logo 

AirPlay, następnie opcję „wielokrotne” 

(„multiple”) i wybierz głośniki, których 

chcesz słuchać. Głośność każdego 

głośnika może być ustawiona. 

Gdy urządzenie jest podłączone ustawia 

się do DHCP, automatycznie odbiera 

adresy IP i integruje się z siecią 

domową. Wszystkie urządzenia 

kompatybilne z AirPlay będą teraz 

wykrywały Hegel H90 na liście głośników 

AirPlay. Wyświetlany on będzie jako 

„H90” wraz z unikalnym numerem. 

OSTRZEŻENIE: Po wybraniu H90 jako 

wyjścia pamiętaj, by zawsze 

sprawdzić ustawienie głośności iTunes 

przed naciśnięciem przycisku Play. 

H90 zmieni poziom głośności na ten 

ustawiony w iTunes, gdy iTunes 

rozpocznie odtwarzanie przez H90. 

Aby uruchomić funkcję AirPlay na 

urządzeniu kompatybilnym z AirPlay, 

wpierw upewnij się czy urządzenie 

podłączone jest do tej samej sieci 

co Hegel H90. W celu uzyskania 

szczegółowych informacji na ten temat 

sprawdź instrukcję obsługi urządzenia. 

Wybierz ikonę AirPlay, następnie 

wybierz H90. Teraz jesteś gotów, by 

przesyłać strumień muzyczny do 

wzmacniacza. 
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Pilot - RC10 

Hegel H90 można kontrolować za pomocą 
załączonego pilota RC10. RC10 kontroluje 
inne produkty firmy Hegel, takie jak 
wzmacniacze i przedwzmacniacze oraz 
większość odtwarzaczy mediów na 
Mac/PC, eliminując potrzebę korzystania 
z wielu urządzeń sterujących. 

Pilot zasilany jest jedną baterią 
CR2032. Aby włożyć baterię, przesuń 
pokrywę komory baterii w dół. Umieść 
baterię stroną dodatnią ku górze i załóż 
pokrywę baterii. 

UWAGA: 
Pilot dostarczany jest z zainstalowaną 
baterią. Należy jednak otworzyć 
pokrywę komory baterii i usunąć 
plastikowe zabezpieczenie, by RC10 
mógł działać. 

Przyciski pilota (zaczynając od 
lewego górnego rogu) 

1. Tryb niskiej mocy dla wzmacniaczy Hegel 

2. Wyciszenie dla wzmacniaczy Hegel 

3. Podniesienie poziomu głośności dla 

wzmacniaczy Hegel 

4. Przejdź do poprzedniej ścieżki w większości 

odtwarzaczy multimedialnych 

5. Odtwarzaj/Wstrzymaj w większości 

odtwarzaczy komputerowych/multimedialnych 

6. Przejdź do następnej ścieżki w większości 

odtwarzaczy komputerowych/multimedialnych 

7. Obniżenie poziomu głośności dla wzmacniaczy 

Hegel 

8. Przełącza w dół, do poprzedniego wejścia w 

Twoim wzmacniaczu Hegel 

9. Przełącza w górę, do następnego wejścia w 

Twoim wzmacniaczu Hegel 

10. Wybierz typ wejścia w większości oddzielnych 

DAC-ów Hegel 

11. Wyświetlacz włączony/wyłączony 

(przytrzymaj by wyłączyć) 

12. Zmniejszenie poziomu głośności dla DAC-ów 

Hegel 

13. Zwiększenie poziomu głośności dla DAC-ów 

Hegel 15 
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Funkcje specjalne 

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza 

Przycisk „DISP” na pilocie RC10 może 
być wykorzystany do włączenia lub 
wyłączenia wyświetlacza H90. 
Przytrzymaj przycisk „DISP” dłużej niż 1 
sekundę, by wyłączyć wyświetlacz. 
Naciśnij ten przycisk, by włączyć 
wyświetlacz. 

Powrót do domyślnych ustawień 
fabrycznych 

Skorzystaj z pilota RC10 by zmienić 
ustawienia. Przytrzymaj przycisk 
„computer play” do momentu 
pojawienia się menu konfiguracji. 
Skorzystaj z przycisku „computer 
prev/next” by przejść do przywrócenia 
ustawień fabrycznych (Factory Reset). 
H90 zostanie zresetowany do ustawień 
fabrycznych. Wyczyści to wszystkie 
ustawienia użytkownika, w tym 
ustawienia IP i uruchomi ponownie H90. 

Kino Domowe (Home Theater) lub 
Standardowe Wejście Analogowe 
(Standard Analog Input)  

Wszystkie wejścia mogą być zmienione 
w wejście Kina Domowego. Ustawi to 
głośność na stałym wysokim poziomie 
głośności. Skorzystaj z pilota RC10 by 
zmienić ustawienia. Przytrzymaj 
przycisk „computer play” do momentu 
pojawienia się menu konfiguracji. 
Skorzystaj z przycisku „computer 
prev/next” by przejść do „HT” i 
naciśnij „computer play” by wybrać to 
podmenu. Teraz skorzystaj z przycisku 
„computer 
prev/next” by dotrzeć do wejścia, które 
chcesz zmienić w wejście poziomu 
stałego. Naciśnij przycisk „computer 
play”, by przełączać się między 
wejściem poziomu stałego lub zwykłym 
wejściem zmiennym. Teraz nie naciskaj 
żadnych przycisków przez 15 sekund, a 
H90 powróci do normalnego trybu. 

OSTRZEŻENIE: Uruchamianie Kina 

Domowego (Home Theater) ustawia 

poziom głośności na stałym wysokim 

poziomie. Może to uszkodzić głośniki w 

przypadku, gdy podłączone jest wejście 

poziomu stałego.  

16 

 



 

 

Funkcje specjalne 

Korzystanie ze złącza USB: 

Po podłączeniu H90 do komputera za 
pomocą kabla USB (brak w zestawie), 
H90 automatycznie zainstaluje się jako 
karta dźwiękowa USB na wszystkich 
nowszych wersjach Windows i MAC OS X 
oraz na większości nowszych wersji 
Linux. 

24-bitowe audio: 

H90 może odbierać 24-bitowe pliki 
muzyczne przez interfejs USB. Wysyłanie 
24-bitowych sygnałów audio z komputera 
może wymagać zmian w ustawieniach 
odtwarzacza multimedialnego. 
Ustawienia różnią się w zależności od 
systemu operacyjnego i odtwarzacza 
multimedialnego. Aby dowiedzieć się o 
szczegółach zapoznaj się z częścią 
odtwarzacza multimedialnego 
zawierającą najczęściej zadawane 
pytania (FAQ). 

Gdy komputer podłączony jest kablem 
USB możesz używać dołączone do 
zestawu pilota, aby 
pomijać/odtwarzać/wstrzymywać w 
większości odtwarzaczy 
multimedialnych. 

Pliki jakości CD i niższej rozdzielczości: 
Nie jest wymagane dodatkowe 
konfigurowanie. Przy pierwszym podłączeniu komputera 

do H90: Podłącz komputer do internetu i 
zamknij wszystkie odtwarzacze 
multimediów, takie jak iTunes lub 
Windows Media Player. 

Rozwiązywanie problemów w MAC: 
H90 jest podłączony, lecz brak dźwięku 
w głośnikach: Przejdź do Właściwości 
Systemu (System Preferences) – Dźwięk 
(Sound) – Wyjście (Output) i wybierz 
“TE7022 Audio w/ SPDIF” jako 
Urządzenie Wyjściowe (Output Device). 

 



 

 

Informacje ogólne 

Transport i wysyłka 

Podczas pakowania wzmacniacza do 
wysyłki stosuj się do instrukcji, by 
zapobiec uszkodzeniom urządzenia: 

Specyfikacje techniczne 

zintegrowanego wzmacniacza H90 

Wyjście zasilania 

Obciążenie minimalne 

Wejścia analogowe 

Wejścia cyfrowe 

2*60W w 8 omach  

2 omy 

2*niesymetryczne (RCA), 

1*współosiowe S/PDIF,  

3*optyczne S/PDIF,  

1*USB, 1*Sieć 

1*niesymetryczne zmienne(RCA) 

5Hz-100kHz 

Więcej niż 100db 

Mniej niż -100db 

Mniej niż 0,01% @ 25W 8 omów 
1kHz 

Mniej niż 0,01% (19kHz + 
20kHz) 

Więcej niż 2000 

(stopień wyjściowy zasilania głównego) 

8cm x 43cm x 31cm (Wys. x Sz. x Gł.) 
11 kg waga przesyłki. 
3.15” x 16.93” x 12.20” (Wys. x Sz. X 
Gł.) 

26.46 funtów waga przesyłki 

Włóż wzmacniacz do plastikowego 
worka. Upewnij się, że worek nie 
naciska na pokrętła, gdyż może to 
uszkodzić je w transporcie. 

Umieść wzmacniacz w 
amortyzatorach wstrząsów. Włóż 
wzmacniacz wraz z amortyzatorami 
do oryginalnego pudła kartonowego. 

Wyjście poziomu liniowego 

Pasmo przenoszenia 

Stosunek sygnału do szumu 

Przesłuchy 

Zniekształcenia 

Czyszczenie 

Odciski palców lub plamy na panelu 
przednim lub osłoną górnej można 
usunąć za pomocą zwilżonej ciepłą 
wodą szmatki albo łagodnego 
detergentu do mycia luster i okna. 

Intermodulacja 

Współczynnik tłumienia 

Wymiary 
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Dodatkowe informacje 

Ostrzeżenie 

Produkty Hegel powinny być otwierane 
lub serwisowane jedynie przez 
certyfikowanych techników. Urządzenia 
zawierają elementy elektryczne, które 
grożą poważnym porażeniem prądem. 
Prace przeprowadzane na produktach 
Hegel przez osoby niewykwalifikowane 
mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń 
lub obrażeń ciała. 

Wzmacniacz wymaga czasu na rozruch 
zanim doświadczyć będzie można 
maksymalnej jakości dźwięku. 

Nigdy nie podnoś wzmacniacza trzymając go 
za pokrętło regulacji głośności lub pokrętło 
wyboru wejścia. H90 jest ciężki, więc 
stosowanie nacisku może uszkodzić pokrętła. 

Produkty nie mogą być wystawione na 
działanie deszczu lub wilgoci. 

Wzmacniacz wyłączy się automatycznie, gdy 
się przegrzeje. 

Gwarancja 

Wszystkie produkty Hegel objęte są 2-
letnią gwarancją dotyczącą wadliwych 
materiałów lub produkcji. 

Otwieranie produktu przez osoby 
nieupoważnione powoduje unieważnienie 
gwarancji. 
W razie potrzeby uzyskania pomocy odnośnie 
do Twojego produktu Hegel skontaktuj się z 
najbliższym dealerem lub dystrybutorem, 
wyszukując na stronie Hegel 
www.hegel.com. W przypadku napotkania na 
problemy w zlokalizowaniu Twojego dealera 
lub dystrybutora skontaktuj się przez 
info@hegel.com 

AirPlay działa na iPhone, iPad i iPod touch z 
zainstalowanym systemem iOS 4.3.3 lub wyższym, 
komputerach Mac z systemem OS X Mountain Lion 
lub wyższym i komputerze osobistym z 
zainstalowanym iTunes 10.2.2 lub wyższym. 

„Made for iPod,” „Made for iPhone” i „Made for 

iPad” oznaczają, że dane urządzenie elektroniczne 

zostało zaprojektowane do łączenia się odpowiednio 

z urządzeniami iPod, iPhone lub iPad, oraz że 

uzyskało certyfikat wydany przez dewelopera celem 

spełnienia standardów firmy Apple. Firma Apple nie 

ponosi odpowiedzialności za działanie tego 

urządzenia lub spełnianie przez nie norm 

przepisowych oraz norm bezpieczeństwa. Należy 

pamiętać, że korzystanie z tego urządzenia w 

połączeniu z iPod, iPhone lub iPad może wpłynąć na 

działanie funkcji bezprzewodowych. 

Więcej informacji 

W celu uzyskania szerszych informacji odwiedź 
www.hegel.com/products/integrated/H90 

Działanie i umieszczanie 

Hegel H90 powinien być umieszczony na 
płaskiej, twardej powierzchni by zapewnić 
odpowiednie chłodzenie. Dla cyrkulacji 
powietrza wymagany jest odstęp nad i pod 
wzmacniaczem. Wzmacniacza nie wolno 
ustawiać na dywanie lub podobnej 
powierzchni, która blokuje cyrkulację 
powietrza w urządzeniu. Nie powinien też być 
zakrywany w trakcie działania ani ustawiany 
na wąskiej półce lub innych ograniczonych 
przestrzeniach. 

AirPlay, iPad, iPhone, iPod i iPod touch są 

znakami towarowymi firmy Apple Inc., 

zarejestrowanymi w USA i innych krajach. W 

Japonii znak towarowy „iPhone” używany jest na 

licencji od Airphone K.K. 
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