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ZALECENIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI

Przechowuj niniejszy podręcznik użytkownika w bezpiecznym i podręcznym miejscu, 
aby móc skorzystać z niego w razie potrzeby.

 OSTRZEŻENIE
Zawsze stosuj się do podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym zranieniom lub nawet 
śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń. Zalecenia te obejmują m.in.:

• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki i kaloryfery. Przewodu nie należy również nadmiernie wyginać ani 
w inny sposób uszkadzać, ani też przygniatać go ciężkimi przedmiotami.

• Zawsze stosuj napięcie odpowiednie do używanego urządzenia. 
Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej urządzenia.

• Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj brud i kurz, 
który może się w nim gromadzić.

• Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane we 
własnym zakresie przez użytkownika. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia 
ani próbować demontować lub modyfikować w jakikolwiek sposób jego 
wewnętrznych elementów. Jeśli jednostka działa nieprawidłowo, natychmiast 
przestań z niego korzystać i przekaż go do sprawdzenia wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu firmy Yamaha.

• Chroń urządzenie przed deszczem. Nie używaj go w pobliżu wody oraz 
w warunkach dużej wilgotności. Nie stawiaj na nim naczyń (wazonów, butelek, 
szklanek itp.) z płynem, który może się wylać i dostać do wnętrza urządzenia. 
Jeżeli jakakolwiek ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza urządzenia, 
natychmiast je wyłącz i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. 
Następnie przekaż urządzenie do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom 
serwisu Yamaha.

• Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

• Nie stawiaj na jednostce płonących przedmiotów, takich jak świece. 
Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.

• W przypadku wystąpienia jednego z następujących problemów natychmiast 
wyłącz jednostkę i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie przekaż urządzenie do 
sprawdzenia pracownikom serwisu firmy Yamaha.

- Przewód zasilający lub wtyczka zużyły się lub uszkodziły.

- Pojawiają się nietypowe zapachy lub dym.

- Do wnętrza urządzenia wpadł jakiś przedmiot.

- Podczas korzystania z urządzenia następuje nagły zanik dźwięku.

 PRZESTROGA
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu 
siebie i innych osób oraz uszkodzeniu urządzenia lub innego mienia. Zalecenia te obejmują m.in.:

• Nie podłączaj urządzenia do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz. 
Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować przegrzanie 
się gniazdka.

• Podczas wyciągania wtyczki przewodu elektrycznego z gniazdka elektrycznego 
zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód. Pociąganie za przewód może 
spowodować jego uszkodzenie.

• Wyciągaj wtyczkę z gniazdka ściennego, jeśli urządzenie nie jest używane przez 
dłuższy czas oraz podczas burzy.

• Nie ustawiaj urządzenia w niestabilnej pozycji, gdyż może się przewrócić.

• Przed przemieszczeniem urządzenia należy usunąć wszelkie podłączone do 
niego przewody, aby zapobiec uszkodzeniu tych przewodów lub urazom osób, 
które mogłyby się o te przewody potknąć.

• Ustawiając urządzenie, upewnij się, że gniazdko elektryczne, z którego chcesz 
korzystać, jest łatwo dostępne. W przypadku nieprawidłowego działania 
jednostki lub jakichkolwiek innych problemów z urządzeniem natychmiast 
wyłącz jednostkę i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Wyłączone urządzenie wciąż 
pobiera minimalną ilość prądu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi 
czas, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

• Pamiętaj, aby umieszczać głośnik niskotonowy z dala od ścian lub innych 
przedmiotów, pozostawiając co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad 
głośnikiem i wokół niego. (Urządzenie ma wbudowany wzmacniacz i generuje 
ciepło). Niezależnie od powierzchni, na której znajduje się urządzenie, upewnij 
się, że nie zostało umieszczone panelem tylnym skierowanym w dół.

• Przed podłączeniem urządzenia do innych komponentów elektronicznych odłącz 
je od zasilania. Zanim włączysz lub wyłączysz zasilanie wszystkich połączonych 
urządzeń, ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.

• Pamiętaj, aby ustawić głośność wszystkich komponentów na poziom minimalny 
i dopiero w trakcie grania stopniowo ją zwiększać do odpowiedniego poziomu.

Zasilanie/przewód zasilający

Zakaz otwierania

Ostrzeżenie przed wodą i wilgocią

Ostrzeżenie przed ogniem

Niepokojące objawy

Zasilanie/przewód zasilający

Lokalizacja
Połączenia
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• Nie opieraj się o urządzenie i nie ustawiaj na nim ciężkich przedmiotów. 
Posługuj się przyciskami z wyczuciem; nie stosuj nadmiernej siły także wobec 
przełączników i podłączanych przewodów.

• Korzystanie z urządzenia przez dłuższy czas z wysokim, drażniącym poziomem 
głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli zauważysz 
osłabienie słuchu lub dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się 
z lekarzem.

• Nie należy wkładać palców, rąk ani żadnych przedmiotów w otwory portów. 
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.

Zawsze wyłączaj zasilanie, jeśli urządzenie nie jest używane. 

NOTYFIKACJA
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu urządzenia bądź uszkodzeniu innego mienia, należy zawsze 
postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej zaleceniami.

 Obsługa i konserwacja
• Nie używaj urządzenia w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych, sprzętu stereo, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych. 

Mogłoby to powodować generowanie zakłóceń przez urządzenie albo odbiorniki telewizyjne lub radiowe. W przypadku użytkowania urządzenia razem 
z aplikacją na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod touch zaleca się włączenie w tym urządzeniu funkcji „Airplane Mode” (Tryb samolotowy), aby zapobiec 
ewentualnym szumom związanym z komunikacją. 

• Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których będzie narażone na działanie czynników takich jak: gęsty pył, wibracje, zbyt niskie albo zbyt 
wysokie temperatury (bezpośrednie nasłonecznienie lub inne źródło ciepła, także przy przewożeniu urządzenia samochodem w ciągu dnia). Pozwoli to 
zapobiec odkształceniom obudowy, uszkodzeniom wewnętrznych elementów i niestabilnemu działaniu. (Zalecany zakres temperatury roboczej: 5–40°C).

• Nie należy umieszczać delikatnych przedmiotów w pobliżu portu urządzenia. Pod wpływem ciśnienia powietrza z portu przedmiot może się przewrócić 
lub upaść, powodując uszkodzenie urządzenia lub sąsiednich przedmiotów.

• Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku ani gumy, ponieważ mogłoby to spowodować przebarwienie obudowy.
• Do czyszczenia zaleca się używanie miękkiej i suchej ściereczki. Nie należy stosować rozcieńczalników do farb, alkoholu, płynów czyszczących ani 

chusteczek nasączanych środkiem chemicznym.
• W przypadku dużych wahań temperatury i wilgotności może wystąpić zjawisko skraplania się pary, powodujące pojawienie się wody na powierzchni 

urządzenia. Jeśli woda nie zostanie usunięta, w wyniku jej absorpcji może dojść do uszkodzenia drewnianych elementów urządzenia. Należy pamiętać, 
aby natychmiast wytrzeć wodę suchą szmatką.

Informacje
 Informacje o tym podręczniku użytkownika
• Ilustracje przedstawione w niniejszym podręczniku służą jedynie celom instruktażowym i mogą się nieco różnić od tych zamieszczonych na urządzeniu.
• Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Obchodzenie się z instrumentem

Firma Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami urządzenia.
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Numer modelu, numer seryjny, wymagania dotyczące 
zasilania itp. można znaleźć na tabliczce znamionowej 
lub obok niej, z tyłu jednostki. Zapisz ten numer 
w miejscu poniżej i zachowaj ten podręcznik jako 
dowód zakupu, aby ułatwić identyfikację jednostki 
w przypadku ewentualnej jego kradzieży.

(rear_pl_01)

Informacje dla Użytkowników odnośnie do zbiórki i utylizacji starego sprzętu:

Ten symbol na sprzętach, opakowaniach i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi.
Zgodnie z przepisami swojego kraju w celu poprawnego oczyszczania, regeneracji i przetwarzania starych sprzętów należy 
oddawać je do odpowiednich punktów zbierania odpadów.

Prawidłowa utylizacja owych sprzętów pomaga zachowywać cenne zasoby, a także zapobiegać wszelkim potencjalnym 
negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska, które mogłyby wyniknąć w przypadku nieprawidłowego 
obchodzenia się z odpadami.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zbiórki i przetwarzania starych sprzętów proszę skontaktować się z lokalnym 
samorządem miejskim, zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym nabyto przedmioty. 

Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej:
W celu wyrzucenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego proszę skontaktować się ze swoim dealerem lub dostawcą 
i zasięgnąć dalszej informacji.

Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza Unią Europejską:
Ten symbol obowiązuje tylko w Unii Europejskiej. W celu wyrzucenia tych przedmiotów należy skontaktować się ze swoimi 
władzami lokalnymi lub dealerem i zapytać o prawidłową metodę utylizacji.

(weee_eu_pl_02)

Nr modelu 

Nr seryjny
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Dziękujemy za wybranie urządzenia KS-SW100.
Ten subwoofer podłączony do instrumentu klawiszowego zapewnia dynamiczne, mocne i głębokie 
brzmienie basu akompaniamentu.
W celu pełnego wykorzystania wszystkich funkcji i możliwości urządzenia KS-SW100 zalecamy 
uważne przeczytanie Podręcznika użytkownika i przechowywanie go w dogodnym miejscu, 
do późniejszego wykorzystania.

ZALECENIA ....................................................................................................... 2
Dołączone wyposażenie .................................................................................. 4
Elementy sterujące i funkcje ........................................................................... 4
Połączenia ......................................................................................................... 5
Rozwiązywanie problemów............................................................................. 5
Dane techniczne ............................................................................................... 5

 Podręcznik użytkownika (niniejsza książka) x1  Kabel PHONE-RCA x1

q Gniazdo Twisted Flare
Zapewnia doskonałe brzmienie basowe.

w Pokrętło głośności [VOLUME]
Służy do regulacji poziomu głośności. Obróć pokrętło 
w prawo, aby zwiększyć poziom głośności, i w lewo, 
aby go zmniejszyć.

e Wskaźnik zasilania
Świeci się na zielono, gdy przełącznik [POWER] jest 
ustawiony w pozycji ON; wyłącza się, kiedy przełącznik 
[POWER] jest ustawiony w pozycji OFF.

r Złącze [INPUT] (z instrumentu)
Służy do podłączania subwoofera do gniazda 
wyjściowego instrumentu, takiego jak gniazdo 
OUTPUT [L/L+R]/[R] instrumentu.
(Patrz „Połączenia”, aby uzyskać szczegółowe 
informacje).

t Przełącznik [POWER]
Naciśnij ten przełącznik, aby włączyć subwoofer ( ). 
Aby wyłączyć urządzenie ( ), naciśnij ten przełącznik 
ponownie.

NOTYFIKACJA
Podczas podłączania głośnika niskotonowego do 
instrumentu, najpierw włącz instrument, a następnie — 
subwoofer. Wyłączanie należy przeprowadzić w odwrotnej 
kolejności.

Spis treści

Dołączone wyposażenie

Elementy sterujące i funkcje

q

w

e

r

t

Przód

Tył
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Połącz gniazdo wyjściowe, np. gniazdo OUTPUT [L/L+R] 
instrumentu, ze złączem [INPUT] tego subwoofera przy 
użyciu dołączonego kabla PHONO – RCA.

Podłącz przewód zasilający pokazany na ilustracji.

Przed podłączeniem subwoofera do instrumentu należy 
wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń. Przed włączeniem 
lub wyłączeniem zasilania wszystkich urządzeń należy 
ustawić wszystkie poziomy głośności na minimum (0). 
Niezastosowanie się do tych zaleceń grozi uszkodzeniem 
urządzeń, porażeniem prądem lub trwałą utratą słuchu.

UWAGA
Ten subwoofer jest przeznaczony do użycia wyłącznie 
z instrumentami wyposażonymi w niezależne gniazdo 
OUTPUT. Pozostałych gniazd wyjściowych instrumentów, 
takich jak [PHONES/OUTPUT], nie można wykorzystać do 
podłączenia tego subwoofera.

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, poszukaj rozwiązania w poniższej tabeli.
Jeśli zamieszczone w niej instrukcje nie będą pomocne lub jeśli występuje problem, który nie został wymieniony poniżej, 
należy wyłączyć zasilanie urządzenia, odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem 
handlowym lub centrum serwisowym firmy Yamaha.

Głośnik..................................................................................................................................20 cm stożek niskotonowy
Typ ekranowania niemagnetycznego

Wyjście wzmacniacza (100 Hz, 5 omów, 10% THD)........................................................................................... 50 W
Moc dynamiczna ..........................................................................................................................................100 W, 5 Ω
Charakterystyka częstotliwościowa............................................................................................................28–200 Hz
Zasilacz ................................................................................................................................................ AC 230 V, 50 Hz
Zużycie energii....................................................................................................................................................... 40 W
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) .......................................................................................291 mm × 292 mm × 341 mm
Waga ......................................................................................................................................................................8,5 kg

* Zawartość tego podręcznika odnosi się do najnowszych danych technicznych z dnia publikacji. Najnowszy podręcznik 
można pobrać z witryny internetowej firmy Yamaha. Ponieważ dane techniczne, wyposażenie i akcesoria sprzedawane 
oddzielnie mogą się różnić w poszczególnych krajach, należy je sprawdzić u lokalnego sprzedawcy sprzętu firmy Yamaha.

Połączenia

Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Brak zasilania, mimo, że 
przełącznik [POWER] jest 
ustawiony w pozycji ON.

Wtyczka przewodu zasilającego nie jest 
poprawnie podłączona.

Podłącz ją poprawnie.

Brak dźwięku. Głośność jest ustawiona na minimum. Zwiększ poziom głośności.

Połączenia są niesprawne 
(lub są niekompletne).

Podłącz je poprawnie.

Dźwięk jest zniekształcony. Głośność jest za duża. Zmniejsz poziom głośności na instrumencie.

Poziom głośności subwoofera jest 
ustawiony za wysoko.

Obróć pokrętło [VOLUME] subwoofera 
w lewo, aby zmniejszyć głośność.

Zakłócenia. Połączenia są niesprawne lub 
są niekompletne.

Sprawdź poprawność połączeń lub użyj 
innego kabla.

Głośniki emitują dźwięk „pop”, 
bez względu na to, czy zasilanie 
jest włączone, czy wyłączone.

Nie zachowano właściwej kolejności 
włączania/wyłączania subwoofera 
i instrumentu.

Pamiętaj, że subwoofer i instrument należy 
włączać/wyłączać w kolejności opisanej 
w części NOTYFIKACJA rozdziału 
„t Przełącznik [POWER]” na stronie 4.

Dane techniczne

Instrument

Do gniazdka elektrycznego

UWAGA
Gniazda lub złącza określonego 
instrumentu mogą różnić się od 
przedstawionych w tym 
podręczniku.

PRZESTROGA





For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, 
Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, 
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, 
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – 
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, 
Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama, 
P.O.Box 0823-05863, Panama, Rep.de Panama
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/
HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/
SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH 
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, 
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), 
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal 
en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki, 
Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, 
Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510  Vantaa, Finland  
Tel:  +358 (0)96185111

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway 
Tel: +47-6716-7800

ICELAND
Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108  Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

CYPRUS
Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k 
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus
Tel: (392) 227 9213

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, 
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz 
Böl. No:3, Sariyer Istanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

ISRAEL
RBX International Co., Ltd.
P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002
Tel: (972) 3-925-6900

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 06169, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., 
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach 
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
http://asia.yamaha.com

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, 
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

http://asia.yamaha.com
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DMI22 Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
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