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Wstęp
Dziękujemy za zakup kolumn głośnikowych Triangle.

Przykładamy najwyższą staranność podczas całego procesu projektowania i produkcji, 
aby zapewnić wiele godzin radości i przyjemności z naszymi produktami. Głośniki 
Triangle zostały zaprojektowane z myślą o jak najłatwiejszej obsłudze. Aby zapewnić 
maksymalną satysfakcję z odsłuchów prosimy stosować się do instrukcji zawartych w 
tej broszurze.

Czyszczenie
Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj gładkiej, miękkiej ściereczki do 
czyszczenia. Unikaj zamoczenia elementów kolumn. Nie umieszczaj mokrych 
przedmiotów (szklanek, wazonów, itp.) na głośnikach - nawet mała ilość płynu może 
spowodować nieusuwalne uszkodzenie na obudowie.
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Assemblage du socle  de l’enceinte

Etape 2- Visser le pied à l’aide 
de la clé  hexagonale fournie
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Etape 1- Disposer l’enceinte 
sur sa face supérieure
(s’assurer de la placer sur
une surface non abrasive)

Rozpakowanie głośników

WAŻNE! Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed 
rozpakowaniem głośników.

WAŻNE! Podczas wyjmowania głośników z kartonu, upewnij 
się, że nie zarysujesz ich paskiem, pierścionkiem lub inną 
biżuterią.

Otwórz pudełko i usuń wszystkie zszywki, następnie ostrożnie wyjmij głośnik. Jeśli 
podczas rozpakowywania zauważysz jakiekolwiek wady obudowy lub przetworników 
skontaktuj się ze sprzedawcą. Przed wyrzuceniem opakowania sprawdź czy nic w nim 
nie zostało.
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Montaż podstawy

Etap 1 - Ustaw głośnik „do góry 
nogami” (upewnij się, że stawiasz 
go na miękkiej nie powodującej 

zarysowań powierzchni)

Etap 2 - Przykręć podstawę przy 
pomocy dołączonych śrub i klucza

Model Antal EZ
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Rozpakowanie głośników

Assemblage du socle  de l’enceinte

Etape 2- Visser le pied à l’aide 
de la clé  hexagonale fournie

X4 X4 X4 X4 X4 X1X1X4

1 2 3 4 5

5

6

76 8

8

7

Etape 1- Disposer l’enceinte 
sur sa face supérieure
(s’assurer de la placer sur
une surface non abrasive)

Montaż kolców lub podkładek (w zależności od rodzaju podłogi)

2
4 1

Metalowe kolce
Miękka podłoga (dywan, wykładzina)

Krok 1 - umieść mocowanie kolca w 
podstawie (4)
Krok 2 - Umieść metalowy kolec w 
plastikowej osłonie (2)
Krok 3 - Zamontuj podstawę 
kolca, aby chronić podłogę przed 
zarysowaniem

Gumowe podkładki
Twarda podłoga (np. drewniana)

Krok 1 - umieść gumową podkładkę 
w podstawie

Model Gaia EZ

Assemblage du socle  de l’enceinte

Etape 2- Visser le pied à l’aide 
de la clé  hexagonale fournie

X4X4 X1X1X4
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Etape 1- Disposer l’enceinte 
sur sa face supérieure
(s’assurer de la placer sur
une surface non abrasive)

x4 x1x4x4

1 2 3 4 5

x1

4

2
3

5

Montaż podstawy

Etap 1 - Ustaw głośnik „do góry 
nogami” (upewnij się, że stawiasz 
go na miękkiej nie powodującej 

zarysowań powierzchni)

Etap 2 - Przykręć podstawę przy 
pomocy dołączonych śrub i klucza



6

Rozpakowanie głośników

Assemblage du socle  de l’enceinte

Etape 2- Visser le pied à l’aide 
de la clé  hexagonale fournie

X4X4 X1X1X4

1 2 3 4 5

2
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Etape 1- Disposer l’enceinte 
sur sa face supérieure
(s’assurer de la placer sur
une surface non abrasive)

Montaż gumowych podkładek

Model Titus i Comete EZ

Montaż podkładek

Model Voce EZ

x2
5mm

5mm

x3
5mm

5mm

25mm
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Montaż ścienny (model Heyda)

110 cm min.

1 cm
30 cm min.

1 - Wybierz odpowiednią śrubę 
do powierzchni Twojej ściany.

2 - Zawieś głośnik.

1.

2.
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W celu osiągnięcia optymalnej reprodukcji dźwięku, sugerujemy wykorzystanie 
najwyżej jakości kabli głośnikowych do połączenia wzmacniacza i głośników 
TRIANGLE. Należy zastosować kable tej samej długości do lewego i prawego kanału, 
oraz zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią polaryzację + i - każdego z kanałów.

UWAGA:
Jeśli jeden z głośników będzie ustawiony w bezpośrednim sąsiedztwie telewizora, 
mogą wystąpić zaburzenia obrazu z powodu pola magnetycznego wytwarzanego przez 
głośnik. Zachowaj minimalny dystans 1 m.

Połączenia Bi-amp i Bi-wire kolumn AntalEZ

W celu polepszenia brzmienia systemu, umożliwiamy wykorzystanie połączeń typu 
bi-amp lub bi-wire.

Połączenie Bi-amp, niweluje wszelkie interferencje pomiędzy przetwornikami 
niskotonowymi a innymi przetwornikami, ponieważ każdy z nich jest obsługiwany 
przez oddzielny wzmacniacz. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie 
identycznych wzmacniaczy, aby zapewnić jednolitość wysterowania głośnika.

Aby wykonać połączenie, zdejmij zworki z terminali i przygotuj dwa wzmacniacze 
stereo. Terminale górne odpowiadają za dostarczenie sygnału do przetworników 
wysoko / średniotonowych. Terminale dolne są wejściami sygnału dla niskich tonów. 
Podłącz jeden ze wzmacniaczy do terminali górnych a kolejny do dolnych (schemat na 
następnej stronie).

Jeżeli nie posiadasz dwóch wzmacniaczy, możesz wykorzystać pojedyńczy jeśli jest 
wyposażony w dwie pary wyjść głośnikowych A i B. Należy wybrać oba wyjścia. Jest to 
połączenie typu bi-wire.

Połączenia

A

B
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Połączenia

Rozmieszczenie stereo

< 0.5M

< 0.4M

< 2M

< 2M

< 0.5M
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Rozmieszczając głośniki stosuj się do poniższych reguł:

• Unikaj pomieszczeń wprowadzających dużo odbić dźwięku, pozbawionych dywanów 
lub zasłon.

• Pozycja odsłuchowa nie powinna być ustalona zbyt blisko głośników, pozostaw 2m 
wolnej przestrzeni dla dobrego efektu stereo.

• Jeśli to możliwe umieść głośniki tak, aby dźwięk rozchodził się wzdłuż 
pomieszczenia.

• Unikaj ustawiania głośników w rogach. Powinny znajdować się przynajmniej 40cm od 
ściany za nimi, oraz przynajmniej 50cm od ścian bocznych. Ogólna reguła mówi, że 
ustawienie głośników blisko ściany za nimi wzmacnia pasmo niskich tonów (jednak 
redukuje obrazowanie stereo) i odwrotnie, pozycja z dala od tylnej ściany pozwoli na 
osiągnięcie szerokiej i głębokiej sceny dźwiękowej. Sprawdź kilka pozycji ustawienia 
głośników, aby znaleźć najbardziej odpowiednią dla swoich oczekiwań.

Rozmieszczenie stereo

Rozmieszczenie kina domowego
Typowy zestaw kina domowego zawiera:

1. Dwa głośniki główne, lewy i prawy kanał (Antal EZ/ Gaia EZ)
2. Głośnik centralny (Voce EZ)
3. Jeden lub kilka subwooferów
4. Głośniki surround (Comete EZ / Titus EZ / Heyda EZ)

• zestaw 5.1: 2 głośniki kanału tylnego
• zestaw 6.1: 3 głośniki kanału tylnego
• zestaw 7.1: 4 głośniki kanału tylnego

Umieść główne głośniki w najlepszej pozycji, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
zestawu stereo (poprzedni rozdział).

Głośnik centralny powinien zostać ustawiony w linii utworzonej przez głośniki główne.

Dla zestawów kina domowego zaleca się wykorzystanie subwoofera, który może 
reprodukować specjalne efekty niskotonowe. Pozycja subwoofera nie ma znaczenia 
przy wybraniu częstotliwości zwrotnicy poniżej 80Hz. Powyżej tej częstotliwości lepiej 
ustawić subwoofer bliżej głośników głównych. Upewnij się, że nie jest on umieszczony 
w pobliżu rogu pomieszczenia, aby uniknąć niechcianych rezonansów.

Zalecamy ustawienie tylnych głośników na wysokości ok. 1.5m do 2m. Ich rolą jest 
reprodukcja dźwięku surround. Słuchacz nie powinien być w stanie zlokalizować skąd 
pochodzi brzmienie, więc głośniki nie powinny być ustawione na poziomie jego uszu. 
Głośniki TRIANGLE są dostarczane ze specjalnym zestawem do montażu ściennego. 
Upewnij się, że ściana na której chcesz zamontować głośniki wytrzyma ich ciężar. 
Więcej informacji na temat ustawień zestawu kina domowego znajdziesz w instrukcji 
amplitunera AV.
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Rozmieszczenie kina domowego

Wybór wzmacniacza
Optymalne brzmienie głośników zapewni dobrej jakości wzmacniacz o wystarczającej 
mocy. Zalecamy wybór mocnego wzmacniacza, przy rozsądnym korzystaniu zmniejsza 
ryzyko wystąpienia zniekształceń niż wymaganie od wzmacniacza o mniejszej mocy 
pracy w jego górnych limitach, co może poważnie zagrozić uszkodzeniem jego lub 
głośników. Prosimy również pamiętać, że ustawienie poziomu głośności w środkowym 
przedziale regulacji niekoniecznie oznacza, że wzmacniacz pracuje ze „średnią” mocą. 
Zależy to głównie od czułości wejściowej i poziomu głośności źródła.
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Rozwiązywanie problemów

Po pojawieniu się problemu możesz spróbować rozwiązać go wg wytycznych 
podanych poniżej. Jeśli żadna z nich nie rozwiąże usterki lub nie jesteś pewien jak 
powinieneś postąpić, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Triangle.

Centrum wsparcia klienta
• Wyślij nam e-mail na adres Serwis@polpak.com.pl

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku • Upewnij się, że amplituner, przedwzmacniacz lub 

wzmacniacz są podłączone do zasilania i włączone.
• Sprawdź czy gniazdo zasilania jest sprawne.
• Sprawdź czy do systemu są podłączone słuchawki lub 

włączona jest opcja „Mute”?
• Sprawdź poprawność połączeń.

Brak dźwięku z 
jednego lub wielu 
głośników

• Sprawdź ustawienia balansu.
• Sprawdź czy dołączone są wszystkie przewody, oraz 

czy połączenia są prawidłowo wykonane.
Brak niskich tonów 
lub lokalizacji sceny

• Jeden lub wiele głośników może być połączonych poza 
fazą (polaryzacja jest odwrócona).

• Sprawdź dokładnie czy każdy z przewodów 
głośnikowych jest dołączony zgodnie z polaryzacją: 
czerwony (+) z czerwony (+), czarny (-) z czarny(-).

UWAGA! Nie otwieraj obudwy urządzenia. Pod żadnym 
pozorem produkt nie powinien być naprawiany przez 
nikogo innego niż autoryzowany serwisant Triangle - może 
to być podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się ze 
sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji. 

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 333A

05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl

WAŻNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.

Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.

Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,

odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Ten produkt został przetestowany i stworzony zgodnie z wymaganiami 
Wspólnoty Europejskiej.


