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Gratulacje! Zakupiłeś jeden z najlepszych subwooferów na świecie.

Subwoofer MartinLogan Dynamo 500 jest efektem intensywnej pracy dedykowanego 
zespołu projektowego mającego na celu stworzenie światowej klasy referencyjnych 
subwooferów wykorzystujących technologię będącą liderem na rynku, zapewniających 
stabilność, ręczne wykonanie i piękną estetykę.

Dynamo 500 wykorzystuje membranę o poszerzonym wychyle zapewniającą głęboki, 
jednolity dobrze zdefiniowany bas. Odpowiedni wzmacniacz został zastosowany, aby 
osiągnąć precyzyjny i ekstremalnie wydajny poziom wyjściowy. Filtrowanie „Low-pass”, 
oraz regulacja fazy pozwalają na bezproblemową integrację Dynamo 500 z innymi 
produktami MartinLogan lub innych marek.

Najwyższej jakości materiały wykorzystane do produkcji tego subwoofera zapewnią 
jego bezproblemową pracę przez wiele lat. Obudowa z kompozytowego materiału jest 
gwarancją akustycznej integracji, oraz została atrakcyjnie wykończona.

Niniejsza instrukcja wyjaśnia szczegóły obsługi subwoofera i filozofię, która była 
podstawą jego stworzenia.

Spis treści
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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
WAŻNE
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE SEKCJĘ PRZED OBSŁUGĄ!

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE NARAŻAJ 
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIGDY NIE ZDEJMUJ

POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU
UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANYM

PRACOWNIKOM SERWISU.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTROŻNOŚCI
Pozostaw miejsce dookoła urządzenia w celu prawidłowej wentylacji.

Unikaj instalacji: w gorących, chłodnych, nasłonecznionych miejscach, 
trzymaj urządzenie z daleka od źródeł ciepła.

Chroń urządzenie przed: wilgocią, wodą i kurzem.

Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na obudowie.

Nie zasłaniaj przewodów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami, 
itp.

Unikaj otwartego ognia (np. zapalonych świec, itp.) w pobliżu urządzenia.

Zachowaj odpowiednie procedury utylizacji starych baterii.
Nie wolno dopuścić, aby cokolwiek kapało lub zostało wylane na 
urządzenie.

Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z płynami (takich jak dzbanki, 
wazony, itp.).

Nie pozwól na kontakt ze środkami owadobójczymi, takimi jak np. benzen.

Nigdy nie rozkręcaj urządzenia lub modyfikuj go w dowolny sposób.

Uwagi na temat przewodu i gniazda zasilającego.
Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, oryginalny przewód 
zasilający musi zostać podłączony do prawidłowo uziemionego gniazda 
instalacji elektrycznej. 

Przewód zasilający musi być wykonany z trzech żył i zapewniać 
prawidłowe uziemienie urządzenia. 

Nieprawidłowe przewody zasilające są główną przyczyną uszkodzeń. 
Fakt, że urządzenie działa w sposób zadowalający nie świadczy o 
prawidłowym uziemieniu i bezpiecznej instalacji.
Dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do 
prawidłowości podłączenia i uziemienia skontaktuj się z w tej sprawie ze 
specjalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych. 

Ogólnoeuropejskie zunifikowane napięcie zasilające.
Wszystkie urządzenia dostosowane są do zasilania prądem zmiennym o 
napięciu 220-240V.

Urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej tak długo, jak przewód 
zasilający umieszczony jest w gnieździe, nawet, jeśli pewne jego funkcje 
są niedostępne.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, musisz wyjąć 
wtyczkę z gniazda sieciowego.

Przed konfiguracją urządzenia, upewnij się, że gniazdo zasilające jest 
łatwo dostępne. Wyjmij przewód zasilający z gniazda, jeśli nie będziesz 
dłuższy czas korzystał z urządzenia.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu 
ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością 
wystąpienia nieizolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, 
które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka. 
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Szybka instalacja
Wiemy, że już nie możesz się doczekać usłyszenia swojego nowego subwoofera 
MartinLogan. Ta sekcja przedstawia kilka kroków do szybkiej instalacji. Po 
uruchomieniu, zachęcamy jednak do zapoznania się z pozostałą częścią instrukcji 
obsługi, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje pozwalające osiągnąć 
najlepszą jakość brzmienia.

Krok 1: Odpakowanie
Wyjmij swój nowy subwoofer z opakowania.

Krok 2: Rozmieszczenie
Idealnym miejscem dla Twojego subwoofera będzie róg pomieszczenia. Jest to 
dobre miejsce do rozpoczęcia dalszych prób znalezienia prawidłowej lokalizacji. 
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale rozmieszczenie.

Krok 3: Połączenia sygnałowe
Użyj najlepszych możliwych kabli. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dobrać 
najlepiej dopasowane wydajnościowo przewody dla swojego nowego subwoofera.

Dołącz wyjście przedwzmacniacza / wzmacniacza przez kable do odpowiednich 
wejść zlokalizowanych na tylnym panelu subwoofera. Więcej informacji znajdziesz w 
rozdziale Połączenia i Kontrola.

Krok 4: Podłączenie zasilania (AC)
Upewnij się, że gałka regulatora poziomu głośności jest ustawiona w pozycji „Min”. 
Wciśnij wtyczkę zasilania subwoofera do gniazda zasilania. Więcej informacji 
znajdziesz w rozdziale Zasilanie AC tej instrukcji.

Krok 5: Kontrola
Ustaw gałkę poziomu głośności w pozycji środkowej (na godzinie 12.). Przełącznik 
zasilania powinien być w pozycji „Auto On”.

Krok 6: Słuchaj i ciesz się swoim subwooferem
Teraz możesz bawić się i cieszyć swoim nowym systemem audio!
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Kontrola

Gałka regulacji (Level)
Ustawienie poziomu zbyt wysoko będzie skutkować ”rozlanym” basem i jest jedną z głównych przyczyn złego 
brzmienia subwooferów. Ogólna zasada mówi, że subwoofer nie powinien przyciągać sobą uwagi słuchacza, 
ale sprawiać, że cały system brzmi szerzej i dokładniej w paśmie niskich częstotliwości.

Zwrotnica (Crossover)
Gdy subwoofer jest podłączony w trybie multi kanałowym (przez LFE), zwrotnica powinna być przestawiona w 
tryb „Bypass (LFE IN)” tak, aby filtr nie był aktywny, a basem zarządzał procesor AV.

W trybie 2 kanałowym (poprzez wejścia prawe / lewe) zwrotnica powinna być przestawiona w tryb „Variable 
(L&R In)” w którym filtr dolnoprzepustowy jest aktywny.

Regulator fazy (Phase)
Regulacja fazy jest zależna od rozmiaru i ustawienia pomieszczenia odsłuchowego, umiejscowienia urządzenia 
i pozycji słuchacza. Reguły rozchodzenia się fal niskotonowych w różnych pomieszczeniach nie pozwalają 
na stworzenie ogólnej zasady ustawień fazowych. Przykładowo, jeżeli Twoje pomieszczenie cechuje się 
uderzeniami basu, możesz chcieć skorygować fazę tak, aby aktualna akustyka wyjścia subwoofera i głównych 
głośników była poza fazą. Eksperymentuj, wypróbuj różne ustawienia i znajdź najlepsze dla siebie.

Regulacja filtra dolnoprzepustowego (Low Pass Filter) 
Gdy subwoofer jest podłączony w trybie multi kanałowym (przez LFE), zwrotnica powinna być przestawiona w 
tryb „Bypass” tak, aby filtr nie był aktywny, a basem zarządzał procesor AV.

W trybie 2 kanałowym (poprzez wejścia prawe / lewe) filtr powinien być ustawiony na około 70% najniższej 
częstotliwości głośników. Pamiętaj, że jest to ogólna zasada. Powinieneś też wypróbować pobliskie ustawienia, 
aby dopasować brzmienie do swoich preferencji.

Dioda statusu LED (nie pokazana na rysunku)
Kiedy dioda świeci na niebiesko, subwoofer jest włączony. Dioda nie będzie świecić w trybie standby lub gdy 
urządzenie jest odłączone od zasilania.

Przełącznik tryb zasilania (nie pokazany na rysunku)
Umieszczony na tylnym panelu subwoofera, powinien być w pozycji „Auto On”. Subwoofer przejdzie wtedy 
automatycznie w tryb oczekiwania jeśli nie będzie do niego dostarczany żaden sygnał. Po wykryciu sygnału, 
subwoofer automatycznie się włączy.

Rysunek 1. Regulatory Dynamo 500
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Połączenia

WAŻNE! Przed tworzeniem połączeń odłącz subwoofer od 
zasilania!

Zespół inżynierów i projektantów MartinLogan stworzył Dynamo 500 z myślą o prostej obsłudze i 
integracji z systemem audio. Przed podłączeniem subwoofera, zapoznaj się dokładnie z opisem 
regulacji z poprzedniego rozdziału. Zrozumienie za co odpowiadają poszczególne kontrolery 
pomoże Ci w dalszej integracji nowego subwoofera z całym systemem. Wszystkie gniazda 
połączeniowe znajdują się na tylnym panelu subwoofera. Upewnij się, że połączenia zostaną 
wykonane poprawnie.

Tryb 2 kanałowy
To ustawienie jest rekomendowane jeśli subwoofer będzie wykorzystywany w 2-kanałowym 
systemie z pełnozakresowymi głównymi głośnikami. Kiedy sygnał jest doprowadzony przez 
lewe / prawe wejście, a zwrotnica przestawiona jest w tryb „Variable (L&R In)”, wewnętrzny filtr 
dolnoprzepustowy subwoofera jest aktywny.

Jeżeli zamierzasz używać subwoofera zarówno do odsłuchu 2-kanałowego jak i wielokanałowego 
rekomendujemy podłączenie w trybie „Wielokanałowym / LFE” opisane na następnej stronie. 
Niektóre amplitunery i procesory AC pozwalają użytkownikom na przekierowanie lewego i 
prawego kanału niskich częstotliwości poprzez wyjście LFE.

Podłączenie sygnału (Rysunek 2):
Podłącz lewe i prawe wyjście przedwzmacniacza z lewym i prawym wejściem Dynamo 500 z 
wykorzystaniem wysokiej jakości interkonektów RCA. Jeżeli Twój przedwzmacniacz wyposażono 
w tylko jeden zestaw wyjść, możesz być zmuszony do wykorzystania interkonektów z adapterem 
typu „Y” - skontaktuj się ze sprzedawcą.

Rekomendowane ustawienia (Rysunek 3:
1. Przestaw zwrotnicę w tryb „Variable (L&R In)”.
2. Ustaw gałkę filtra dolnoprzepustowego „Low Pass Filter” na około 70% wartości najniższej

częstotliwości swoich głównych głośników.
3. Podczas odtwarzania muzyki bogatej w niskie częstotliwości, przekręć gałkę poziomu „Level”

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu uzyskania głębokiego, przestronnego
basu, uważaj, aby nie ustawić zbyt dużej wartości gdyż bas będzie przytłaczał cały system.

4. Wypróbuj różne ustawienia regulatora fazy „Phase” do uzyskania najbardziej jednolitego
brzmienia. Jeżeli Twój system wykorzystuje inne głośniki MartinLogan rekomendujemy
rozpoczęcie od wartości 90o.

Rysunek 2. Połączenie w trybie 2-kanałowym.

Rysunek 3. Ustawienia regulatorów w trybie 2-kanałowym.
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Połączenia
Tryb wielokanałowy / LFE
To ustawienie jest rekomendowane jeśli subwoofer będzie wykorzystywany w systemie kina 
domowego lub systemie wielokanałowym. Jeśli sygnał jest doprowadzony do wejścia LFE 
subwoofera, a filtr dolnoprzepustowy ustawiono w pozycji „Bypass”, wewnętrzne filtrowanie nie 
jest aktywne. Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, umożliwisz procesorowi zarządzanie 
pasmem niskich częstotliwości.

Jeżeli zamierzasz używać subwoofera zarówno do odsłuchu 2-kanałowego jak i wielokanałowego 
rekomendujemy podłączenie w trybie „Wielokanałowym / LFE” opisane na następnej stronie. 
Niektóre amplitunery i procesory AC pozwalają użytkownikom na przekierowanie lewego i 
prawego kanału niskich częstotliwości poprzez wyjście LFE.

Podłączenie sygnału (Rysunek 4):
Podłącz wyjście LFE procesora z wejście LFE subwoofera przy pomocy wysokiej jakości 
interkonektu RCA lub XLR.

Rekomendowane ustawienia (Rysunek 5):
1. Ustaw przełącznik zwrotnicy w pozycji „Bypass (LFE In)”.
2. Przy pomocy sekcji zarządzania basem swojego procesora, ustaw poziom głośności

subwoofera w pozycji podobnej do tej ustawionej na subwooferze. Więcej informacji na ten
temat znajdziesz w instrukcji dołączonej do procesora.

3. Jeżeli procesor umożliwia zmianę ustawień zwrotnicy subwoofera, rekomendujemy
rozpoczęcie od wartości - Zwrotnica: 70Hz, High-Pass: 12dB, Low-Pass: 24dB. Optymalne
ustawienia mogą się różnić ze względu na pomieszczenie i własne preferencje słuchowe.

4. Wypróbuj różne ustawienia regulatora fazy „Phase” do uzyskania najbardziej jednolitego
brzmienia. Jeśli nie zauważasz istotnych różnic pozostaw gałkę w pozycji 0o.

5. Więcej informacji na temat dostrojenia subwoofera znajdziesz w dołączonej do niego instrukcji.

UWAGA! Opierając się na naszych doświadczeniach z wykorzystaniem różnych 
procesorów AV, rekomendujemy, aby nie używać centralnych i efektowych głośników 
MartinLogan w trybie pełnozakresowym. Może to uszkodzić głośniki jeżeli procesor 
będzie próbował je wysterować poza znamionowym zakresem. To ostrzeżenie ma 
zastosowanie również do modeli innych producentów.

Rekomendujemy wykorzystanie centralnych i efektowych głośników w trybie z 
ograniczeniem. Niektóre procesory umożliwiają przekierowanie kanału LFE do 
głównych i/lub głośników surround. Rekomendujemy nie korzystanie z tej opcji.

Rysunek 4. Połączenie w trybie wielokanałowym.

Rysunek 5. Regulatory w trybie wielokanałowym.
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Podłączenie zasilania AC
Podłączenie zasilania AC
Kabel zasilania IEC powinien być pewnie umieszczony w gnieździe AC na tylnym panelu 
subwoofera, a następnie podłączony do gniazda zasilania. Subwoofer automatycznie przełącza 
się w tryb oczekiwania jeśli przez kilka minut nie jest dostarczany do niego sygnał dźwiękowy (w 
przypadku gdy ustawiona jest opcja „Auto” na przełączniku zasilania).

Subwoofer jest przystosowany do zasilania w danym kraju dystrybucji. Dostępne napięcia 
zasilania AC są opisane na każdym urządzeniu zarówno na opakowaniu jak i na tabliczce z 
numerem seryjnym umieszczonej na subwooferze.

Jeżeli kupujesz subwoofer w innym kraju niż ten w którym zamierzasz go używać musisz mieć 
pewność, że zasilanie AC będzie odpowiednie. Inne napięcie niż opisane na subwooferze może 
doprowadzić do jego uszkodzenia lub braku możliwości obsługi.

Wymiana bezpiecznika
Jeżeli bezpiecznik subwoofera wymaga wymiany, odłącz subwoofer od zasilania i wymień 
bezpiecznik na ten sam typ.

Wygrzewanie
Przetworniki niskotonowe potrzebują około 50 godzin odtwarzania na średnim poziomie głośności, 
aby osiągnąć pełną sprawność. Będzie to kluczowe podczas wszelkich krytycznych odsłuchów.
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Rozmieszczenie
Pozycja odsłuchowa
Ogólnie, subwoofer brzmi najmocniej umieszczony w rogu pomieszczenia. Jednak, może to 
spowodować, że będzie przytłaczał brzmienie całego systemu. Rekomendujemy rozpoczęcie 
ustawiania subwoofera od umieszczenia go w rogu. Po wykorzystaniu wszystkich możliwości 
dostrojenia, jeśli w Twoim odczuciu w systemie będzie zbyt dużo basu, odsuń subwoofer od 
ściany w kierunku głównej pozycji odsłuchowej. Zmniejszy to ilość niskich tonów wynikających 
z odbić od ścian i wygładzi pasmo. Powtórz procedurę dostrojenia po zmianie jego miejsca 
ustawienia (Rysunek 7).

Zapytaj sprzedawcy
Sprzedawcy MartinLogan mogą zasugerować wiele opcji optymalnego rozmieszczenia 
subwoofera. Posiadają również wiele narzędzi mierniczych, własne doświadczenia z konfiguracją 
różnych marek pomagające dopasować optymalną jakość subwoofera do Twojego systemu.

Baw się sam
Subwoofery MartinLogan charakteryzują się dużą czułością na szczegóły. Pamiętając o 
powyższych ogólnych regułach, po miesiącach odsłuchów zauważysz jak mała zmiana w 
umieszczeniu subwoofera może wpływać na jego brzmienie. Nie bój się eksperymentować, aż do 
znalezienia najlepszego dla siebie rozwiązania. Twój wysiłek zostanie nagrodzony wspaniałym 
brzmieniem.

Montaż w obudowie
Umieszczając subwoofer w zewnętrznej obudowie pamiętaj że między jej ścianami a głośnikiem 
powinno pozostać minimum 8cm wolnej przestrzeni (Rysunek 8).

Rysunek 7. Subwoofery MartinLogan jako kanały LFE, 
głośniki MartinLogan jako kanały przedni, centralny i surround 
(efektowy). Zauważ narożne ustawienie subwooferów w 
przedniej części pomieszczenia odsłuchowego.

Rysunek 8. Umieszczenie subwoofera w zewnętrznej obudowie 
wymaga pozostawienia minimum 8cm wolnej przestrzeni 
pomiędzy ścianami obudowy a przodem i tyłem subwoofera.

8cm

8cm

Front obudowy

Tył obudowy
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Akustyka pomieszczenia
Twoje pomieszczenie
Jest to powierzchnia, która wymaga zarówno nieco wiedzy teoretycznej jak i czasu, oraz 
eksperymentów, aby uzyskać najlepszą wydajność systemu audio. Twój pokój jest jednym z 
jego komponentów o dużej liczbie zmiennych i może mieć bardzo duży wpływ na doświadczenia 
dźwiękowe.

Każdy dźwięk składa się z fal. Każda częstotliwość ma własną długość fali. Twoje pomieszczenie 
wpływa na sposób rozchodzenia się tych fal poprzez swoje wymiary, zastosowane materiały lub 
ustawienie mebli.

Pamiętaj, że system audio jest w stanie generować wszystkie informacje, aby wiernie 
odwzorować oryginalne nagrania. Akustyka pomieszczenia ma jednak zawsze mniejszy lub 
większy wpływ na ich odbiór.

TERMINOLOGIA

Fale stojące
Dźwięk wydobywający się z głośników propaguje wokół pomieszczenia do osiągnięcia pewnego 
wzoru - zwanego falą stojącą. Zwykle jest to problem dotyczący częstotliwości poniżej 100Hz. 
Jeśli wystąpi w różnych częściach pomieszczenia mogą być słyszalne braki lub nadmiarowy bas.

Niektórzy twierdzą, że jeśli w pomieszczeniu nie ma równoległych do siebie ścian, problem 
fal stojących nie będzie występował. Prawda jest jednak taka, że w takich pomieszczeniach 
występuje po prostu inny typ fal stojących.

Zwykle, większość problemów związanych z falami stojącymi można wyeliminować poprzez 
ustawienie subwoofera w rogu pomieszczenia. Pozycja odsłuchowa determinuje typ fal stojących, 
których doświadczysz. Przykładowo siedząc w rogu usłyszysz wpływ większości z nich. Może to 
być przytłaczające odczucie. Siedząc blisko ściany również zwiększasz prawdopodobieństwo i 
intensywność słyszanych fal stojących.

Powierzchnie rezonujące i elementy pomieszczenia
Wszystkie powierzchnie i obiekty w pomieszczeniu mają wpływ na częstotliwości generowane 
przez system. Tak jak instrument, będą wibrować i wpływać na muzykę, co może mieć negatywny 
wpływ na brzmienie. Dzwonienie, dudnienie, rozjaśnienia - te wszystkie efekty mogą być 
wprowadzane przez elementy wyposażenia pomieszczenia.

Solidna podstawa
Po odsłuchach możesz chcieć użyć dodatkowych kolców w podstawie subwoofera (Rysunek 11). 
Przy ich wykorzystaniu, subwoofer będzie pewniej stał na podłodze w konsekwencji bas będzie 
mocniejszy. Nie zalecamy stosowania kolców przed znalezieniem optymalnej pozycji subwoofera, 
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię przy jego przesuwaniu.

Instrukcja instalacji kolców
1. Delikatnie połóż subwoofer na boku, aby uzyskać dostęp do nóżek znajdujących się na dole.
2. Wciśnij kolce w podstawy.

Uwaga: Upewnij się, że nie zranisz się lub nie przetniesz kabli kolcami. Nie przesuwaj 
subwoofera z kolcami ponieważ mogą one uszkodzić podłogę.
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Kino domowe 
Przez długi czas znaną praktyką entuzjastów audio było podłączanie telewizora do systemu 
stereo. Zaletą było wykorzystanie większych głośników i mocnego amplitunera do uzyskania
efektu stereo lepszego niż zapewniany przez głośniki telewizora. Nawet jeśli jakość dźwięku była 
znacznie lepsza, wciąż była ograniczona przez sygnał mono odbierany przez telewizor.

W późnych latach 70tych i wczesnych 80tych wprowadzono dwa nowe formaty VCR i laser disc.

Do 1985 oba formaty osiągnęły bardzo wysoką jakość. Faktycznie były lepsze niż formaty 
przeznaczone wyłącznie do przesyłu audio. Obecnie, z dźwiękiem jakości kinowej dostępnym w 
domu jedynym brakującym elementem była prezentacja „dźwięku surround” w domu.

Na szczęście formaty Dolby i DTS dostarczane obecnie zapewniają takie same dane dźwiękowe 
w kinie domowym jak prawdziwe kino. Dzięki wysokiej rozdzielczości źródłom Blu-ray jak również 
możliwości przesyłu poprzez satelitę lub kabel dużej ilości danych zawierających informacje 

o wielokanałowym dźwięku jesteśmy w stanie uzyskać z pomocą dodatkowych głośników i
wzmacniaczy efekt sali kinowej w domu.

Kino domowe jest kompleksowym rozwiązaniem. Zalecamy skonsultowanie się z lokalnym 
sprzedawcą MartinLogan przed jego zakupem.

Każdy element zestawu surround może być zakupiony oddzielnie. Poświęć nieco czasu i zapłać 
za prawdziwą jakość. Nikt nigdy nie narzekał na to, że filmy są zbyt realistyczne. Poniższa lista da 
Ci ogólny pogląd wymagań, które powinny spełniać elementy Twojego systemu.

Każdy element (głośnik) systemu dźwięku przestrzennego można zakupić osobno.
Nie spiesz się i wybieraj elementy najlepszej jakości.  Poniższa lista i opisy dają tylko krótki opis 
zastosowania każdego z głośników.  
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Głośniki przednie lewy i prawy
Jeżeli głośniki będą także używane do odtwarzania stereo, powinny być bardzo wysokiej jakości 
i być w stanie zagrać z dużą dynamiką - najlepiej (ponad 102 dB) oraz odtworzyć bas poniżej 
50 Hz.  

Głośnik kanału centralnego
Jest to najważniejszy głośnik systemu kina domowego. Prawie wszystkie dialogi oraz duża 
doza informacji jest odtwarzana przez kanał centralny. Ważne, aby wyspecjalizowany głośnik 
obsługujący ten kanał był niezwykle dokładny i znakomicie zgrywał się z głośnikami lewym i 
prawym. Nie ma tu miejsca na kompromisy.   

Głośniki efektowe
Zalecamy głośniki o jak najszerszym kącie rozpraszania który potrafi wykreować dużą przestrzeń 
lub głośniki o zaawansowanej budowie np. w technologii dipolowej.
Głośniki takie powinny generować częstotliwości poniżej 80Hz i posiadać jak największą czułość.
Głośniki efektowe (surround) zawierają informacje które sprawiają że wydaje się iż samolot 
leci nad głową. Niektórzy sugerują, że jest to miejsce do zaoszczędzenia i zakupu małego 
niedrogiego głośnika. Nic bardziej mylnego. W dobie nowoczesnych systemów kodowania 
dźwięku dookolnego, informacja dźwiękowa jest praktycznie równomiernie przekazywana dla 
wszystkich kanałów bez degradacji jakościowej. 

Subwoofer (niskotonowy głośnik aktywny)
W każdym dobrym systemie przestrzennym powinien się znaleźć jeden lub więcej subwooferów 
o wysokiej jakości. Większość filmowych ścieżek dźwiękowych zawiera duże ilości niskich
częstotliwości. Zawarte one są też w każdym lepszym materiale muzycznym. Dobrze dobrany bas
jak już wcześniej wspominaliśmy, nie powinien dać się zlokalizować, a raczej zapewnić najniższy
fundament basu dla całego systemu.

Kino domowe 

Rysunek 13. Subwoofery MartinLogan jako kanały LFE, 
głośniki MartinLogan jako kanały przedni, centralny i surround 
(efektowy). 
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Najczęściej zadawane pytania
Jak czyścić mój subwoofer?
Aby usunąć kurz z głośnika, użyj specjalnej szmatki do kurzu. Przy powierzchniach drewnianych 
dopuszczalne jest lekkie zwilżenie szmatki. Należy bezwzględnie unikać korzystania z produktów 
na bazie amoniaku i oleju silikonowego przy elementach z drewna. 

Czy bezpieczne jest stawianie różnych obiektów na subwooferze?
Subwoofer został zaprojektowany z wykorzystaniem solidnych, odpornych na zarysowania 
elementów - nie zalecamy jednak ustawiania na nim innych obiektów - zwłaszcza zawierających 
płyny.

Czy prawdopodobna jest jakakolwiek niechciana interakcja między subwooferem, a 
telewizorem? 
Tak. Subwoofer nie jest wyposażony w ekranowanie. Zalecamy pozostawienie ok. 8cm 
przestrzeni pomiędzy subwooferem, a innymi komponentami systemu audio-video.

Czy mój rachunek za prąd „pójdzie w górę” jeżeli subwoofer będzie wciąż podłączony do 
zasilania?
Nie. Jeżeli przełącznik zasilania jest w pozycji „Auto” subwoofer będzie zużywał około 15W 
podczas bezczynności, oraz 10W w trybie oczekiwania.

Czy powinienem odłączyć subwoofer od zasilania podczas burzy?
Tak. Dobrą praktyką jest odłączanie od zasilania wszystkich komponentów audio-video od 
zasilania podczas wyładować atmosferycznych.
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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 centrum wsparcia klienta.

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

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku • Sprawdź, czy wszystkie elementy systemu są włączone.

• Sprawdź przewody głośnika i połączenia.
• Sprawdź wszystkie przewody łączące.
• Upewnij się, że poziom głośności nie jest ustawiony na

minimum.
Mętny bas • Sprawdź rozmieszczenie. Spróbuj przestawić

subwoofer bliżej przednich lub bocznych ścian.
• Sprawdź typ użytych nóżek. Spróbuj zainstalować

kolce.
• Zmniejsz poziom głośności subwoofera.
• Sprawdź ustawienia procesora.

Szumy lub nietypowe 
dźwięki

• Wyłącz subwoofer, odłącz wszystkie kable sygnałowe,
włącz ponownie subwoofer i zwiększ poziom głośności.

• Podłącz kabel zasilania AC subwoofera do tego samego
obwodu co przedwzmacniacz.

• Jeśli subwoofer działa w trybie bezprzewodowym,
przestaw go dalej od mikrofalówki i/lub innych urządzeń
działających bezprzewodowo.

UWAGA! Nie otwieraj obudowy urządzenia. Pod żadnym 
pozorem produkt nie powinien być naprawiany przez nikogo 
innego niż autoryzowany serwisant MartinLogan - może to 
być podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się z centrum 
wsparcia klienta MartinLogan, aby uzyskać więcej informacji. 
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POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 331A

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.




