
Instrukcja Obsługi
Edycja 09-2018



2

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.

   

UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, 
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW 
WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO 
UMIESZCZCZAĆ SIĘ NA URZĄDZENIU.

OSTRZEŻENIE! DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY 
UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

OSTRZEŻENIE! DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEŃ BEZPIECZNIK 
TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ 
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA! URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ 
WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

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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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
 1. Przeczytaj Instrukcję - Wszystkie informacje dotyczące 
 bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.
 2. Zachowaj Instrukcję - Instrukcje dotyczące 
 bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do wglądu.
 3. Zastosowanie ostrzeżeń - Wszystkie uwagi dotyczące
 bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane. 
 4. Przestrzeganie Instrukcji - Wszystkie instrukcje
 dot. obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
 5. Czyszczenie - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania
 przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli.
 Przetrzyj suchą miękką szmatką.
 6. Woda i wilgoć - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu
 wody - na przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej,
 kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w
 pobliżu basenu, itp.
 7. Akcesoria - Nie umieszczaj urządzenia na
 niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych powierzchni. 

Produkt może upaść, powodując obrażenia dziecka lub dorosłego, 
oraz poważne uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, 
mocowaniami dostarczanymi razem z urządzeniem lub zalecanymi 
przez producenta. Każdy sposób montażu urządzenia powinien 
być zgodny z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe 
dostarczone przez producenta.

 8. Wentylacja - Otwory wentylacyjne powinny mieć
 zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą
 odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie powinny być 

blokowane przez umieszczanie urządzenia na łóżku, kanapie, 
dywanie, itp. Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach 
nie zapewniających odpowiedniej instalacji takich jak regał na 
książki, chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

 Dla produktów wyposażonych w oddzielny zasilacz należy 
pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich 
bocznych stron i górnej części zasilacza.

 9. Źródła zasilania - Urządzenie powinno być
 zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych
 na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła 
 w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym
 dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń
 zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj
 się z instrukcją obsługi.
 10. Uziemienie i polaryzacja - Produkt może być 
 wyposażony w polaryzowaną złącze prądu zmiennego (wtyczka 

z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka ta pasuje do 
gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie bezpieczeństwa. 
Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić złącza w gnieździe, 
spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie pasuje do gniazda skontaktuj się 
z elektrykiem, aby wymienił gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia 
złącza.

 11. Zabezpieczenie kabla zasilania - Kabel zasilania powinien zostać 
położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, przebicie, należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku 
gniazda zasilania, oraz w miejscu gdzie “wychodzą” z urządzenia.

12. Burze - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas
 burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres, odłącz je od 

gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpieczy 
to urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, oraz spięcia-
mi linii elektrycznej.

13. Przeciążenia - Nie należy przeciążać gniazda ściennego dodatko-
wymi rozgałęziaczami, może to spowodować porażenie elektryczne 
lub pożar.

14. Przedmioty i płyny - Nigdy nie wpychaj żadnych 
 przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego 
 wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując 
 porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj 
 urządzenia na zachlapanie, oraz zadbaj, aby żadne 
 urządzenia wypełnione płynami jak wazony nie
 były umieszczane na urządzeniu.
 15. Serwisowanie - Nie podejmuj samodzielnych
 prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to
 narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz
 inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy
 wykwalifikowanemu personelowi.
 16. Uszkodzenia wymagające serwisu - Odłącz
 urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu
 personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:

• Jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
• Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia
 inne obiekty;
• Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
• Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją.
 Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi,
 nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem 

wymagającym ingerencji wykwalifikowanego personelu do 
przywrócenia prawidłowego

 działania;
• Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
• Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - konieczna jest 

interwencja serwisu.
 17. Wymiana części - Jeśli wymagana jest wymiana
 komponentów, upewnij się, że technik użył części
 zalecanych przez producenta lub o podobnej 
 charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane 
 zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem 
 elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
 18. Test bezpieczeństwa - Po każdej wizycie w serwisie
 lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie
 bezpieczeństwa użytkowania produktu i poprawności
 jego działania.
 19. Ścienny lub sufitowy montaż - Produkt powinien być montowany na 

ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
 20. Ciepło - Produkt powinien być umieszczony z
 dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec
 lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).
21.   [Dotyczy produktów wyposażonych w lampy próżniowe] Klatka 

lamp – Dla bezpieczeństwa użytkownika i ochrony lamp, to 
urządzenie może być wyposażone w klatkę ochronną lamp.
Nie zalecamy jej zdejmowania dopóki nie zachodzi konieczność  
wymiany lamp. 
Po zdjęciu klatki - nie dotykaj lamp – mogą być gorące i spowodować 
bolesne oparzenia skóry.
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Zestaw

szablon montażowy

uchwyt ścienny montażowy kabel zasilający
200cm

kabel USB dla ARC
200cm

emiter IR
244cm

śruby pasowane

ARC
mikrofon

do kalibracjiodbiornik 
subwoofera

pilot zdalnej kontroli

baterie AAA (tylko w Ameryce 
Północnej)

UK Europa
(dostarczane tylko poza Ameryką Połnocną)

Australia/Chiny

adapter odbiornika 
subwoofera
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Wstęp
Dziękuję za to, że kochasz to, co robimy i dzięki czemu możemy robić to, co kochamy ‑ właściciel 
MartinLogan. 

Specjalny zespół inżynierów i projektantów firmy MartinLogan opracował soundbar Cadence, 
który zapewnia wyjątkową wielokanałową wydajność dzięki jednemu systemowi, który łatwo 
integruje się i instaluje wszędzie gdzie chcesz ‑ niezależnie od tego, czy jest montowany na stole 
czy na ścianie. Cadence tworzy bogato szczegółowe brzmienie zarówno muzyki i filmów.

Zaawansowana cyfrowa technologia przetwarzania sygnału pozwala marce MartinLogan 
zastąpić klasyczny system 5.0 kina domowego jednoczęściowym rozwiązaniem umożliwiającym 
odtwarzanie wielokanałowych nagrań z niezachwianą dokładnością, rozdzielczością i detalami 
‑ co stanowi inspirację każdego projektu MartinLogan. Cadence odtwarza przedni lewy, prawy 
i środkowy kanał za pomocą dedykowanych przetworników wysokotonowych i niskotonowych. 
Kanały surround są symulowane za pomocą zaawansowanej cyfrowej obróbki sygnału, która 
kieruje dźwięk z przetworników wysokotonowych i niskotonowych w całym pomieszczeniu.

Dodatkowo, aby dźwięk był w pełni autentyczny przestrzenny, wbudowano w Cadence nadajnik 
i odbiornik subwoofera bezprzewodowego, którego podłączenie jest proste jak naciśnięcie 
przycisku. 
Pakiet zintegrowanych technologii bezprzewodowego przesyłania strumieniowego, w tym 
DTS Play‑Fi™, Apple AirPlay™ i Bluetooth™, gwarantuje kompatybilność z aplikacjami do 
bezprzewodowego przesyłania strumieniowego. Funkcja Anthem® Room Correction (ARC) 
pozwala analizować reakcję akustyczną środowiska odsłuchowego i regulować moc wyjściową 
soundbara w celu uzyskania optymalnej wydajności. Prosty pilot zdalnej kontroli szybko 
dostosowuje głośność i wybiera wejścia. Pilot umożliwia również łatwe przełączanie pomiędzy 
trzema dyskretnymi trybami akustycznymi ‑ tryb "Noc" (do wybierania tonów niskich), tryb "Bass+" 
(dla chwil wymagających nieco dodatkowego basu) i tryb "Normalny", który przywraca normalne 
poziomy.

UMIEJSCOWIENIE
Zalecamy lokalizację soundbara w pozycji centralnej bezpośrednio nad lub pod ekranem 
telewizora. Menu soundbara pozwala zoptymalizować parametry akustyczne instalacji "na 
ścianie" lub "na powierzchni poziomej". Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tych 
opcji można znaleźć w części "Sterowanie" tej instrukcji.
Jeśli masz powierzchnię zapewniającą szeroką, poziomą i stabilną platformę (taką jak stolik 
lub stojak audio / wideo), soundbar może być umieszczony bezpośrednio na niej. Podczas 
instalowania systemu w tej konfiguracji użyj menu systemu Soundbar, aby wybrać "Installation > 
Shelf Mount".

Uwaga! Kolumna ta nie jest ekranowana magnetycznie i dlatego nie powinna być umieszczona 
bezpośrednio pod lub nad telewizorem CRT (lampą katodową). Pole magnetyczne kolumny nie 
będzie miało wpływu na telewizory plazmowe i LCD.
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Montaż soundbara
Uwaga! 
Zdecydowanie zalecamy umieszczenie uchwytu ściennego, tak aby co 
najmniej jedno z miejsc śruby przypierało kołek.
WAŻNE! Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie 
przymocowane do podłogi / ściany zgodnie z instrukcją instalacji.

INSTALACJA NA ŚCIANIE
Soundbar może być zamontowany nad lub pod telewizorem z wyświetlaczem zwrotnym i tylnymi 
panelami połączeniowymi zorientowanymi w kierunku dolnej lub górnej części soundbara (w 
zależności od konkretnych wymagań instalacyjnych). Informacje wyświetlane na wyświetlaczu 
soundbara można odwrócić, aby dopasować się do orientacji instalacji.
Uwaga! W niniejszych instrukcjach założono, że powierzchnią montażową jest standardowa rama 
z drewna i metalu. Jeśli chcesz zamontować soundbar na innym rodzaju powierzchni, skonsultuj 
się ze swoim dealerem.
Uwaga! Podczas instalowania systemu w tej konfiguracji użyj menu soundbara, aby wybrać 
"Instalacja> Montaż ścienny" (Installation > Wall Mount").

Wymagane narzędzia (brak w zestawie):
• Detektor przewodów
• Poziomnica
• Wiertarka elektryczna i wiertła
• Śrubokręt krzyżakowy

Wymagany sprzęt (w zestawie):
• (1) Szablon montażowy
• (1) Uchwyt ścienny

Wymagany sprzęt (brak w zestawie):
• (5) Śruby odpowiednie do powierzchni montażowej
• (5) Kotwy ścienne (w rozmiarach do śrub)



8

Montaż soundbara
1. Zlokalizuj miejsce montażu za pomocą 
poziomu i szablonu montażowego (rys. 1).

2. Zaznacz trzy centralne lokalizacje otworów 
i usuń szablon (rys. 1).

3. Korzystając z detektora, należy sprawdzić, 
czy za jedną z trzech śrub środkowych znaj‑
duje się belka ścienna (rys. 2a).
Jeśli nie znaleziono kołka: użyj najbardziej 
środkowego położenia śruby i wywierć otwór 
na kotwę. Zainstaluj kotwę ścienną w tym 
miejscu. Jeśli zostanie znaleziony kołek 
ścienny: wywierć otwór w belce.

4. Za pomocą śruby przymocuj uchwyt ścien‑
ny do ściany. NIE dokręcaj (rys. 2b).

5. Korzystając z detektora, sprawdź, czy 
kołek ścienny znajduje się bezpośrednio za 
pozostałymi lokalizacjami śrub (rys. 2a).
Jeśli nie znaleziono trzpienia: użyj górnego 
i dolnego środkowego położenia śruby. Jeśli 
znaleziono śrubę ścienną: użyj górnego i 
dolnego położenia śrub za pomocą kołka za 
nimi.
Użyj poziomnicy do zaznaczenia pozostałych 
otworów (rys. 2b).

6. Zdejmij uchwyt ścienny lub trzpień obro‑
towy, aby uzyskać dostęp do pozostałych 
lokalizacji śrub (rys. 2b).
Jeśli nie zostanie znaleziona belka: wywierć 
otwory i zainstaluj kotwy ścienne. Jeśli zosta‑
nie znaleziony kołek: wywierć otwory w kołku.

7. Za pomocą śrub przymocuj uchwyt ścienny 
do ściany. NIE NALEŻY w pełni go dokręcać.

8. Użyj poziomnicy, aby wyrównać wspornik. 
Dokręć wszystkie śruby (rys. 2b).

9. W razie potrzeby podłącz przewody audio 
i zasilające. Zapoznaj się z sekcją "Połącze‑
nia" niniejszej instrukcji.

10. Przesuń soundbar na miejsce i umieść 
śruby w otworach. Przed zwolnieniem upew‑
nij się, że soundbar całkowicie wsunął się w 
otwory i jest stabilnie osadzony (rys. 3).
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Montaż soundbara

Uwaga! 
Wyłącz soundbar przed wykonaniem lub przerwaniem jakichkolwiek 
połączeń sygnałowych! WAŻNE! Przewodu zasilającego nie należy 
instalować, wyjmować ani pozostawiać odłączonym od soundbara, gdy 
drugi koniec jest podłączony do źródła prądu przemiennego.

POŁĄCZENIE ZASILANIA
Przewód zasilający powinien być mocno włożony do 
gniazda zasilania na tylnym panelu podłączeniowym 
soundbara, a następnie do dowolnego wygodnego 
gniazda ściennego prądu przemiennego. Soundbar 
zawiera również czujnik wykrywający sygnał, który 
automatycznie przełącza się w tryb gotowości po 
wykryciu braku sygnału dźwiękowego przez około 20 
minut (nastąpi to tylko wtedy, gdy ustawienie zasilania 
menu zostanie ustawione na "Auto gotowość").

Jeśli przeprowadzasz się z kraju pierwotnej sprze‑
daży, upewnij się, że zasilanie prądem przemiennym 
dostarczane w dowolnej kolejnej lokalizacji jest od‑
powiednie przed podłączeniem i obsługą soundbara. 
W przypadku podłączenia soundbara do z niewła‑
ściwego źródła zasilania może dojść do znacznego 
pogorszenia działania lub poważnego uszkodzenia

Połączenia
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Sterowanie
PODŁĄCZENIE SYGNAŁU
Podczas korzystania z soundbara do odtwarzania dźwięku, wyjście audio telewizora powin‑
no zostać wyciszone. Niektóre telewizory umożliwiają wyłączenie głośnika wewnętrznego za 
pośrednictwem systemu menu telewizora. Inne telewizory mogą wymagać ustawienia głośności 
telewizora na "zero" lub "wyciszenie". Ponadto, jeśli podłączasz wyjście audio telewizora za po‑
mocą cyfrowego połączenia optycznego, telewizor może wymagać włączenia cyfrowego wyjścia 
optycznego i skonfigurowania wyjścia dla dźwięku przestrzennego 5.1. Proszę zapoznać się z 
instrukcją obsługi telewizora. Połączenia wykonuje się w sekcji wejściowej sygnału na tylnym 
panelu elektroniki soundbara. 
Twój soundbar zawiera następujące wejścia:
• 3 x wejścia HDMI (audio i wideo)
• 2 x cyfrowe wejścia optyczne (tylko audio)
• 2 x lewy / prawy analogowy (RCA) (tylko audio)

Uwaga! Jeśli Twój soundbar jest używany w instalacji naściennej, przy tworzeniu połączeń sy‑
gnałowych pomocne może być użycie adapterów 90° RCA, adapterów 90° HDMI i / lub niskopro‑
filowych kabli HDMI. Podczas podłączania systemu istnieje wiele różnych konfiguracji, które będą 
działać, a metody te będą się różnić w zależności od preferencji użytkownika. Niektórzy użyt‑
kownicy będą kierować wszystkie źródła (takie jak odtwarzacz DVD, dekoder telewizji kablowej, 
konsola do gier, odtwarzacz multimedialny itp.) Do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI lub 
cyfrowego i używać telewizora do przełączania źródeł audio / wideo. Zaletą tej metody połączenia 
jest to, że tylko jeden kabel audio (HDMI lub cyfrowy kabel optyczny) musi łączyć się między tele‑
wizorem a soundbarem ‑ a zmiana sygnału wejściowego w telewizorze spowoduje zmianę sygna‑
łu audio przesyłanego do soundbara (bez aby zmienić ustawienia wejścia na samym soundbarze). 

Uwaga! Wiele telewizorów nie jest w stanie przekazywać wielokanałowych zakodowanych 
sygnałów audio i zmiksuje te sygnały na 2‑kanałowy miks stereofoniczny przed wysłaniem ich do 
wyjścia HDMI lub cyfrowego telewizora. Większość użytkowników będzie chciała podłączyć kable 
bezpośrednio z komponentów źródłowych do soundbara i uruchomić kabel HDMI z soundbara 
do telewizora, aby przekazać sygnał wideo. Dzięki temu soundbar może odbierać zakodowany 
materiał wielokanałowy.

W zależności od liczby źródeł, telewizor może być używany do przełączania niektórych źródeł, 
podczas gdy główne urządzenia źródłowe mogą być bezpośrednio połączone z soundbarem, 
aby zagwarantować dźwięk wielokanałowy. Dźwięk HDMI ARC (Audio Return Channel) umoż‑
liwia przekazywanie obrazu z soundbara do telewizora i dźwięku w celu przejścia z telewizora 
na soundbar na tym samym kablu HDMI. Jeśli używasz telewizora jako źródła dźwięku, wybierz 
wejście HDMI, aby usłyszeć dźwięki pochodzące z telewizora. Należy pamiętać, że nie wszystkie 
telewizory są wyposażone w technologię HDMI Audio Return Channel.

Kilka ważnych punktów do zapamiętania podczas podłączania soundbara:
• Kable HDMI lub optyczny zapewniają najwyższą jakość dźwięku podłączone do soundbara
• Jeśli soundbar nie wytwarza dźwięku lub dźwięku przestrzennego z odtwarzacza Blu‑ray/odtwa‑
rzacza DVD/innego wielokanałowego źródła dźwięku, może być konieczne ustawienie cyfrowego 
wyjścia audio odtwarzacza na "Bitstream" (zwane także "Raw"/"Direct Digital"/"High Bit Rate"). Po 
wybraniu "PCM" utracisz zakodowany dźwięk wielokanałowy. Niektóre odtwarzacze wymagają je‑
dynie wyłączenia PCM, aby skonfigurować wielokanałowy dźwięk zakodowany. Proszę zapoznać 
się z instrukcją odtwarzacza.
• W konfiguracji, w której do podłączenia komponentów źródła A/V bezpośrednio do telewizora po‑
trzebne jest HDMI, najprawdopodobniej konieczne będzie uruchomienie dodatkowego cyfrowego 
kabla optycznego między elementem źródłowym a soundbarem. To dodatkowe połączenie pozwo‑
li wielokanałowemu zakodowanemu sygnałowi audio dotrzeć do soundbara. Wiele telewizorów, 
które otrzymują materiały źródłowe A/V za pośrednictwem HDMI, nie przekazuje wielokanałowego 
kodowania, gdy dźwięk jest przekazywany z wyjścia cyfrowego optycznego telewizora. 
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Sterowanie
Zamiast tego telewizory często przechodzą 2‑kanałową mieszankę kanałów dźwięku, central‑
nego, surround i subwoofera. Nie dotyczy to wszystkich produkowanych dzisiaj telewizorów, ale 
przekonaliśmy się, że wiele telewizorów na rynku działa w ten sposób. Korzystanie z połączenia 
HDMI między telewizorem a soundbarem zmaksymalizuje potencjał pomyślnego przejścia wielo‑
kanałowego zakodowanego sygnału audio z telewizora na soundbar.
• Źródła audio posiadające tylko wyjście stereofoniczne (takie jak przenośne odtwarzacze multi‑
medialne lub odtwarzacze CD) często łączą się bezpośrednio z emsoundbar za pośrednictwem 
wejścia analogowego.

POŁĄCZENIE INTERNETOWE
Aby przesyłać strumieniowo dźwięk do soundbara za pośrednictwem DTS Play‑Fi lub Apple Air‑
Play, wymagane jest połączenie LAN (sieć lokalna). To połączenie można ustanowić za pomocą 
Wi‑Fi lub Ethernetu. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji i użytkowania znajdują się w 
sekcji DTS Play‑Fi niniejszej instrukcji.

PODŁĄCZENIE SUBWOOFERA
Możesz użyć osobnego subwoofera do odtworzenia informacji o kanale LFE (efektów niskiej 
częstotliwości) w nagraniach wielokanałowych i / lub wzmocnienia basów w nagraniach stereo. 
Dowolny subwoofer kina domowego, do ktorego połączyć za pomocą złącza RCA "LFE Out" 
soundbara. Zalecamy oczywiście użycie znakomitego subwoofera MartinLogan. Dodatkowo ten 
soundbar integruje wbudowany subwoofer bezprzewodowy i zawiera bezprzewodowy odbiornik 
dla subwoofera, aby uprościć połączenie i umieszczenie subwoofera w pomieszczeniu.

BRAK SUBWOOFERA
W przypadku systemów, które nie używają osobnego subwoofera, użyj systemu menu soundbar i 
wybierz z menu subwoofer opcję bez subwoofera <NO>. Ustaw soundbar do odtwarzania całego 
zakresu częstotliwości podczas odtwarzania nagrań.

PRZEWODOWE POŁĄCZENIE SUBWOOFERA
Korzystając z wysokiej jakości kabla typu RCA zaprojektowanego do podłączenia subwoofera, 
podłącz "Sub Out" z soundbara do "LFE In / Sub In" na subwooferze. Użyj systemu menu so‑
undbara i wybierz "Subwoofer> Wired Sub". Odwołaj się do instrukcji subwoofera, aby dowie‑
dzieć się, jak prawidłowo wyregulować poziomy i elementy sterujące, aby uzyskać odpowiednie 
połączenie z soundbarem. Subwoofer powinien być ustawiony na "bypass" / "LFE". W przypadku 
subwooferów, które nie mają opcji "bypass" / "LFE", zalecamy dostosowanie ustawienia zwrotnicy 
do najwyższego ustawienia.

BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE SUBWOOFERA
Użyj systemu menu soundbara i wybierz "Subwoofer>Wireless Sub>Sync Subwoofer". Soundbar 
wyświetli przycisk "Naciśnij i przytrzymaj". Naciśnij i przytrzymaj przycisk synchronizacji odbior‑
nika bezprzewodowego subwoofera. Połączenie powiodło się, gdy kontrolka stanu zapaliła się, a 
soundbar odpowiada "Zsynchronizowany".

Uwaga! Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane dioda LED odbiornika bezprzewodowego będzie 
migać powoli, a na soundbarze pojawi się komunikat "Failed". Włącz i wyłącz soundbar, odłącz 
odbiornik bezprzewodowy i podłącz go ponownie, po czym powtórz synchronizację. Odwołaj się 
do instrukcji subwoofera, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo dopasować poziomy i elementy 
sterujące. Subwoofer powinien być ustawiony na "bypass" / "LFE". W przypadku subwooferów, 
które nie mają opcji "bypass" / "LFE", zalecamy dostosowanie ustawienia zwrotnicy do najwyższe‑
go ustawienia.
Uwaga! Bezprzewodowy nadajnik subwoofera wbudowany w soundbar nie jest zgodny z tech‑
nologią bezprzewodową subwoofera SWT‑1 / SWT‑2 firmy MartinLogan. Jeśli subwoofer ma 
wbudowaną technologię SWT‑1 / SWT‑2, nadal możesz korzystać z funkcji bezprzewodowych 
soundbara, podłączając bezprzewodowy subwoofer do wejścia LFE subwoofera lub podłączając 
nadajnik SWT‑1 / SWT‑2 do subwoofera.
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Pilot zdalnej kontroli
Uwaga! Jeśli zdecydujesz się nie korzystać z sieci bezprzewodowej, wyłącz nadajnik bezprzewo‑
dowy zestawu głośnikowego za pomocą systemu menu i wybierz "Subwoofer> Bezprzewodowy 
subwoofer> Wyłącz subwoofer bezprzewodowy" lub "Subwoofer> Bez subwoofera". Spowoduje to 
wyłączenie nadajnika i automatyczne ustawienie soundbara dla braku subwoofera.

OSTRZEŻENIE! W przypadku pracy bezprzewodowej subwoofer może być podatny na zakłóce‑
nia RF w paśmie 2,4 GHz z mikrofalowych piekarników i urządzeń bezprzewodowych, takich jak 
systemy Wi‑Fi, konsole do gier wideo, telefony bezprzewodowe, urządzenia Bluetooth i elektro‑
niczne nianie. Zasadniczo problem ten (dźwięk przerywany lub niewielkie odgłosy trzaskania) 
można łatwo rozwiązać, fizycznie oddzielając problematyczne urządzenia od siebie ‑ odległość 
tak mała jak około pół metra często łagodzi zakłócenia. W przypadku kuchenek mikrofalowych 
zakłócenia wystąpią tylko wtedy, gdy kuchenka mikrofalowa działa.

WYJŚCIA WIDEO
Te gniazda akceptują emitery podczerwieni ze złączami mono jack 3,5 mm. Jeden emiter pod‑
czerwieni jest dołączony do soundbara.
Podłącz nadajnik IR do jednego z wyjść IR soundbara i umieść drugi koniec nadajnika podczer‑
wieni nad czujnikiem IR na innym urządzeniu. Zastosowanie nadajnika podczerwieni pozwala  so‑
undbarowi przekazywać sygnały podczerwienią z dowolnego pilota do powiązanego urządzenia, 
co pozwala na sterowanie sprzętem w lokalizacjach, do których zwykle nie mógłby dotrzeć pilot.

Połączenie internetowe:
użyj sieci Ethernet 

jako alternatywy dla 
połączenia Wi‑Fi

Niekanałowe źródła audio / wideo:
magnetowid, starsza konsola do 

gier, itp.

Źródła dźwięku:
odtwarzacz mp3,
odtwarzacz CD, 

itp.

Telewizja
* Mimo, że HDMI oferuje najwyższą jakość połączenia audio i 
wideo (za pomocą jednego kabla), może być wymagany inny 
rodzaj kabla wideo, np. kompozytowy [dobry], s‑wideo [lepszy] 
lub komponentowy [najlepszy] do bezpośredniego połączenia 
z telewizorem ‑ szczególnie w przypadku korzystania z takich 
źródeł, jak magnetowidy lub starsze konsole do gier. Jeśli potrze‑
bujesz użyć kabla wideo innego niż HDMI, podłącz kabel audio z 
komponentu źródłowego bezpośrednio do soundbara za pomocą 
wejścia analogowego lewego / prawego [dobre] lub cyfrowego 
kabla optycznego [lepsze] audio.

Wielokanałowe źródła AV:
Blu‑ray, DVD, konsola do gier,

telewizja kablowa,
tuner satelitarny, itp.

audio i wideo
HDMI*

audio i wideo
HDMI*

audio:
cyfrowe optyczne

audio:
analogowe

subwooferowe

Subwoofer:
Użyj analogowego kabla RCA 

jako alternatywy
dla bezprzewodowego 

połączenia subwoofera.

internet:
Ethernet

audio:
analogowe

audio:
analogowe

audio:
cyfrowe optyczne

audio:
analogowe
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Rodzaje połączeń
HDMI: kabel ten wykorzystuje jeden kabel do przesyłania sygnałów wideo 
o wysokiej rozdzielczości i wielokanałowego cyfrowego sygnału audio 
między komponentem źródłowym, a telewizją lub soundbarem. Twój so‑
undbar jest wyposażony w wiele wejść. Wejścia powinny być używane w 
miarę możliwości dla maksymalnej wydajności.

Cyfrowe optyczne: kabel ten wykorzystuje jeden kabel do przesyłania 
cyfrowych informacji dźwiękowych (bez wideo). Cyfrowy kabel optyczny 
zapewnia wysokiej jakości cyfrowe połączenie i przekazuje wielokanało‑
wy dźwięk zakodowany między komponentem źródłowym, a urządzeniem 
wyjściowym audio.

Koaksjalny cyfrowy: kabel ten wykorzystuje jeden kabel do przesyłania 
cyfrowych informacji dźwiękowych (bez wideo). Cyfrowy kabel koaksjalny 
oferuje wysokiej jakości połączenie cyfrowe i przekazuje wielokanałowy 
dźwięk zakodowany między komponentem źródłowym, a urządzeniem 
wyjściowym audio. Uwaga! Koniec cyfrowego kabla koncentrycznego 
typu "RCA" jest taki sam, jak w przypadku zwykłych analogowych kabli 
RCA lewe/prawe. Należy jednak użyć kabla zaprojektowanego specjalnie 
do cyfrowych połączeń koaksjalnych ‑ nie należy używać standardowego 
analogowego kabla typu RCA lewe/prawe, ponieważ prawdopodobnie nie 
będzie on w stanie obsłużyć dużej przepływności niezbędnej do nieza‑
wodnego połączenia cyfrowego.

RCA lewe/prawe analogowe: kable te są używane do przesyłania infor‑
macji audio (bez wideo). Analogowy kabel RCA może przekazywać tylko 
jeden kanał informacji audio między komponentem źródłowym, a urządze‑
niem wyjściowym audio. Aby uzyskać dwa kanały audio (lewy/prawy), jest 
wymagane połączenie kabli RCA w pary stereo (dwa złącza na każdym 
końcu). Wejście pomocnicze kolumny może odbierać analogowy sygnał 
stereofoniczny za pośrednictwem kabla przy użyciu 3,5 mm gniazda słu‑
chawkowego typu "jack". Jeśli podłączysz kolumnę do urządzenia (takiego 
jak np. odtwarzacz CD) do lewego/prawego wyjścia analogowego RCA, 
będziesz potrzebował specjalnego kabla 3,5 mm typu "jack" na jednym 
końcu i RCA lewe/prawe na drugim końcu.

RCA lewe/prawe analogowe do 3.5mm stereo: kable te służą do prze‑
syłania informacji audio (bez wideo). Starsze konsole do gier, przenośne 
odtwarzacze multimedialne, magnetowidy i podobne komponenty źródło‑
we (które nie są w stanie odtwarzać treści zakodowanych wielokanałowo) 
często oferują połączenie tylko przez analogowe kable RCA lewe/prawe. 
Aby połączyć się z tymi urządzeniami, użyj kabla stereo RCA lewe/prawe 
do stereo 3.5mm.

Ethernet: kabel ten umożliwia fizyczne podłączenie urządzenia do sieci 
LAN (sieć lokalna). Po podłączeniu do sieci LAN informacje dźwiękowe 
mogą być przesyłane do kolumny za pomocą różnych protokołów (takich 
jak Play‑Fi® lub AirPlay). Jeśli do połączenia z siecią LAN jest używane 
połączenie bezprzewodowe (Wi‑Fi), nie ma potrzeby korzystania z połą‑
czenia Ethernet. Jednak w niektórych instalacjach połączenie przewodo‑
we Ethernet może być bardziej pożądane niż połączenie bezprzewodowe.
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Rodzaje połączeń
Wi-Fi: technologia połączeń bezprzewodowych łączy urządzenie z siecią lokalną 
(LAN). Po podłączeniu do sieci LAN informacje dźwiękowe mogą być wysyłane do 
kolumny przy użyciu różnych protokołów (np. Play‑Fi lub AirPlay). Jeśli do połączenia 
z siecią LAN jest używane połączenie Ethernet, nie ma potrzeby korzystania z połą‑
czenia Wi‑Fi. W niektórych instalacjach połączenie przewodowe Ethernet może być 
bardziej pożądane niż połączenie bezprzewodowe.

Bluetooth: technologia połączeń bezprzewodowych pozwala na podłączenie wielu 
różnych urządzeń do urządzenia wyjściowego audio i strumieniowego przesyłania 
dźwięku. Bluetooth nawiązuje połączenie bezpośrednio z urządzeniem wyjściowym 
audio i nie wymaga podłączania żadnego urządzenia do sieci LAN.

GŁOŚNOŚĆ, A WYBÓR WEJŚCIA
W zależności od wejścia wybranego na kolumnie głośność będzie wykazywać różne zachowania.

WEJŚCIE KOLUMNY ZACHOWANIE GŁOŚNOŚCI

Bezprzewodowo lub Ethernet
(z użyciem AirPlay lub Play‑Fi)

Głośność na urządzeniu źródłowym i głośniku 
są zsynchronizowane i kontrolują się

nawzajem.

HDMI, cyfrowe optyczne lub analogowe Soundbar kontroluje poziom głośności dla 
wejścia audio z większości źródeł.*

Bluetooth Głośność w urządzeniu Bluetooth i głośność 
na kolumnie są kontrolowane oddzielnie.*

* Urządzenia podłączone za pośrednictwem urządzeń dodatkowych i Bluetooth mogą mieć własną regulację głośności, która 
działa niezależnie od głośności kolumny. Jeśli podłączasz urządzenie, które pozwala regulować jego głośność osobno, zalecamy, 
aby głośność na urządzeniu nie była ustawiona na maksimum. Przy ustawieniu maksymalnym wzmacniacz w urządzeniu 
zewnętrznym może wprowadzić wyższy poziom zniekształceń sygnału dźwiękowego, który z kolei będzie dalej wzmacniany przez 
głośnik. Znajdź głośność pomiędzy 50-75% maksymalnej głośności urządzenia i użyj regulatora głośności głośnika, aby dostoso-
wać końcowy poziom głośności.
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Panel kontroli
Twój soundbar zawiera siedem przycisków sterujących następującymi funkcjami:
POWER / STANDBY: Włącza / wyłącza soundbar.

WEJŚCIE: Przechodzi przez wejścia. Kolejność wejść to: HDMI 1 > HDMI 2 > HDMI 3 > HDMI
ARC > Bluetooth > Optical 1 > Optical 2 > Analog 1 > Anolog 2.

VOL + / VOL-: Reguluje głośność. Gdy menu jest aktywne, przyciski głośności będą działały jako 
przyciski góra / dół.

MUTE: Wycisza soundbar. Po wyciszeniu soundbar wyświetli "Mute". Ponowne naciśnięcie tego 
przycisku lub naciśnięcie dowolnego przycisku głośności przywróci poprzednie ustawienie głośno‑
ści.

ENTER / SELECT: Kiedy menu jest aktywne, ten przycisk pozwala wybrać pozycję menu.

MENU: Aktywuje menu konfiguracji. Po uaktywnieniu menu przycisk menu cofnie o jeden poziom, 
przyciski głośności będą działały jako góra / dół, a przycisk Enter / Select pozwoli wybrać pozycję 
menu. Wyjdź z menu, naciskając przycisk Menu.
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Pilot zdalnej kontroli
Twój soundbar steruje tymi funkcjami:

POWER: włącza i wyłącza soundbar.

MENU: wejście do menu soundbara i wyjście z niego.

MUTE: wycisza soundbar. Po wyciszeniu soundbar wyświetli "MUTE". Ponowne naciśnięcie 
tego przycisku lub naciśnięcie dowolnego przycisku głośności przywróci poprzednie ustawienie 
głośności.

VOL + / VOL-: rregulacja poziomu głośności.

BASS MODE - NIGHT: zmniejsza bas i kompresuje zakres dynamiki.

BASS MODE - BASS +: zwiększa poziom basów.

BASS MODE - NORMAL: przywraca normalne poziomy.

INPUT: aktywuje wybrane wejście.

ZMIANA BATERII W PILOCIE ZDALNEJ KONTROLI
Pilot do głośnika używa dwóch baterii typu AAA. Dostęp do komory baterii za pomocą śrubokręta 
Phillips, aby usunąć śrubę znajdującą się na spodzie pilota.

Uwaga! 
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w 
przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. 
Zużyte baterie należy zastąpić tylko tym samym 
lub równoważnym typem baterii.

PROGRAMOWANIE DRUGIEGO PILOTA
Ten soundbar można zaprogramować tak, aby reagował na drugi pilot. 
Aby uzyskać instrukcje dotyczące programowania, patrz rozdział "System 
menu" niniejszej instrukcji. 
Uwaga! Mogą istnieć piloty, których nie mogą być kompatybilne lub 
których soundbar nie może się poprawnie uczyć. Ze względu na liczbę 
dostępnych pilotów zdalnej kontroli nie można doradzić, która z nich 
będzie działać lub nie.

Uwaga! Podczas uczenia się z drugiego pilota, najprawdopodobniej nie 
ma przycisków, które odpowiadają bezpośrednio wszystkim dostępnym 
poleceniom soundbara. Nie wszystkie polecenia soundbara muszą być 
zaprogramowane. Niektóre piloty oferują przyciski funkcyjne (F1, F2, 
itp.), Które mogą być używane do programowania unikatowych poleceń 
głośników, takich jak "NITE.MD" lub "OPTIC". 

Uwaga! Niektóre piloty oferują dyskretne przyciski "włącz zasilanie" i 
"wyłącz". Niektóre oferują tylko jeden przycisk do włączania i wyłączania 
zasilania.
Funkcja uczenia się soundbara pozwala na zaprogramowanie obu sce‑
nariuszy.
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Rozwiązywanie problemów

status Wi-Fi status kodeka audio aktualne wejście

poziom głośności nazwa aktualnego 
wejścia

status ARC

Twój soundbar wyświetla następujące informacje:
Status Wi-Fi: ikona Wi‑Fi jest wyświetlana po ustanowieniu połączenia Wi‑Fi. Jeśli soundbar jest 
skonfigurowany do łączenia się z siecią Wi‑Fi, ale nie może się połączyć, ikona zmieni się na 
wykrzyknik.

Uwaga! Dioda LED stanu Wi‑Fi na panelu połączeń soundbara zapewnia bardziej szczegółowe 
informacje zwrotne.
Aby uzyskać informacje na temat trybów konfiguracji Wi‑Fi i szczegółowych instrukcji konfiguracji, 
zapoznaj się z sekcją "DTS Play‑Fi i połączenie sieciowe" niniejszej instrukcji.

Status kodeka Audio: jeśli wykryty zostanie sygnał audio z kodowaniem dźwięku przestrzenne‑
go, ta ikona będzie wskazywać Dolby® Digital lub DTS Digital Surround™.

Poziom głośności: wyświetla bieżący poziom głośności.

Aktualne wejście: ta ikona wskazuje wejście, które jest aktualnie aktywne przy użyciu jego stan‑
dardowej nazwy wejściowej. To pole nie jest konfigurowalne.

Aktualna nazwa wejścia: wskazuje dane wejściowe, które są aktualnie aktywne przy użyciu 
niestandardowej nazwy zdefiniowanej przez użytkownika.

Stan Systemu Korekcji Akustyki Pomieszczenia Anthem: Ta ikona wskazuje, że system ten 
jest aktywny. Ta ikona nie zostanie wyświetlona,   jeśli system ARC zostanie ręcznie wyłączona lub 
krzywa dopasowania nie została przesłana do soundbara. Więcej informacji na temat ustawiania 
ARC można znaleźć w rozdziale o obsłudze ARC w niniejszej instrukcji.
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WEJŚCIE I WYJŚCIE MENU
Aby uzyskać dostęp do menu z pilota, naciśnij "Menu". Aby wyjść 
z menu z pilota, ponownie naciśnij "Menu". Aby uzyskać dostęp 
do menu z panelu sterowania, naciśnij przycisk "Menu". Aby 
wyjść, ponownie naciśnij przycisk "Menu". Menu automatycznie 
wychodzi po 30 sekundach.

NAWIGACJA MENU**
Menu jest nawigowane za pomocą systemu nawigacji "up/
down/left/right/enter". Up/Down służą do przechodzenia między 
opcjami menu i podmenu. Right/Enter są używane, aby uzyskać 
dostęp do podmenu lub wybrać opcję. Za pomocą pilota Left 
służy do opuszczania podmenu i cofania o jeden poziom.

OPCJA MENU: INSTALACJA
Instalacja: Wejdź do podmenu, naciskając przycisk Enter.

Instalacja> Shelf Mount: ta opcja umożliwia skonfigurowanie dźwięku wyjściowego soundbara 
w najlepszy sposób w przypadku montażu na półce. Kierunek ekranu wyświetlacza również jest 
regulowany. Aktywuj, naciskając przycisk Enter, a soundbar odpowie "Zapisz".

Installation > Wall Mount: wejdź do podmenu, naciskając przycisk Enter. Ustawienia w tym 
menu dostosują soundbar do instalacji na ścianie powyżej lub poniżej telewizora.

Installation > Wall Mount > Above TV: ta opcja umożliwia skonfigurowanie dźwięku wyjściowe‑
go soundbara najlepiej brzmiącego w przypadku instalacji na ścianie nad telewizorem. Kierunek 
ekranu wyświetlacza również jest regulowany. Aktywuj, naciskając przycisk Enter, a soundbar 
odpowie "Zapisz".

Installation > Wall Mount > Below TV: ta opcja umożliwia skonfigurowanie dźwięku wyjściowego 
soundbara najlepiej brzmiącego w przypadku instalacji na ścianie poniżej telewizora. Kierunek 
ekranu wyświetlacza również jest regulowany. Aktywuj, naciskając przycisk Enter, a soundbar 
odpowie "Zapisz".
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OPCJA MENU: SUBWOOFER
Subwoofer: Wejdź do podmenu, naciskając przycisk Enter. Tutaj możesz skonfigurować zewnętrz‑
ną integrację subwoofera. 
Uwaga! Podczas integracji zewnętrznego subwoofera należy wybrać połączenie bezprzewodowe 
lub połączenie przewodowe. Twój soundbar nie wysyła jednocześnie obu połączeń. Soundbar 
może łączyć się tylko z jednym bezprzewodowym subwooferem. Jednak możliwe jest podłączenie 
wielu przewodowych subwooferów, jeśli używasz rozdzielacza typu "Y" podłączonego do kabla 
subwoofera lub jeśli Twój subwoofer oferuje wyjście zaprojektowane do połączenia wielu podsłu‑
chów.

Subwoofer> No sub: Ta opcja umożliwia skonfigurowanie soundbara do obsługi wszystkich in‑
formacji o niskich tonach i nie będzie wyświetlać informacji za pośrednictwem przewodowych lub 
bezprzewodowych połączeń subwoofera. Aktywuj, naciskając przycisk Enter, a soundbar odpowie 
"Zapisz".

Subwoofer> Wired Sub: Ta opcja umożliwia skonfigurowanie soundbar do korzystania z ze‑
wnętrznego subwoofera podłączonego za pomocą kabla do złącza Sub‑RCA soundbara.
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Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz". Dzięki tej opcji nadajnik 
bezprzewodowy jest wyłączony. Odwołaj się do instrukcji subwoofera, aby dowiedzieć się, jak 
prawidłowo wyregulować poziomy i elementy sterujące poziomem, aby uzyskać odpowiednie 
połączenie z soundbarem. Łącznik subwoofera powinien być ustawiony na "bypass" lub "LFE". W 
przypadku subwooferów, które nie mają ustawienia opcji "bypass" lub "LFE", zalecamy dostoso‑
wanie ustawienia zwrotnicy do najwyższego ustawienia.

Subwoofer > Wireless Sub: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz zsyn‑
chronizować soundbar z bezprzewodowym odbiornikiem subwoofera (dołączonym do soundbara). 
Odwołaj się do instrukcji subwoofera, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wyregulować poziomy 
i elementy sterujące poziomem, aby uzyskać odpowiednie połączenie z soundbarem. Łącznik 
subwoofera powinien być ustawiony na "bypass" lub "LFE". W przypadku subwooferów, które 
nie mają ustawienia opcji "bypass" lub "LFE", zalecamy dostosowanie ustawienia zwrotnicy do 
najwyższego ustawienia.

Subwoofer > Wireless Subwoofer > Sync Subwoofer: ta opcja łączy soundbar z subwooferem 
bezprzewodowym. Rozpocznij synchronizację, naciskając przycisk "Enter". Soundbar wyświetli 
przycisk "Naciśnij i przytrzymaj". Naciśnij i przytrzymaj przycisk synchronizacji odbiornika bezprze‑
wodowego subwoofera. Połączenie powiodło się, gdy kontrolka stanu zapaliła się, a soundbar 
odpowiada "Zsynchronizowany".

Subwoofer > Wireless Sub > Turn Wireless Sub Off: ta opcja pozwala skonfigurować soundbar 
do obsługi wszystkich informacji o niskich tonach, a po wybraniu nie będzie wyświetlał informacji 
przez przewodowe, bezprzewodowe połączenia subwooferów. Aktywuj, naciskając przycisk "En‑
ter", a soundbar odpowie "Off". Aktywuje tę opcję ta sama funkcja, co "Subwoofer > No Sub".

OPCJA MENU: POZIOM BASU
Bass Level: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz skonfigurować bas 
wyjściowy o ± 10dB w krokach co 2dB.

Bass Level > –10dB to +10dB: za pomocą przycisków kierunkowych góra / dół wybierz żądany 
poziom tonów niskich (od ‑10 dB do + 10 dB). Wyjście poziomu basów zostanie automatycznie 
ustawione tak, aby odpowiadało aktualnie wyświetlanej wartości.

OPCJA MENU: SURROUND
Surround: wejdź do podmenu, naciskając przycisk Enter. To menu umożliwia włączanie i wyłą‑
czanie symulowanych kanałów surround, gdy soundbar wykrywa źródło wielokanałowe.

Surrounds > Off: ta opcja konfiguruje soundbar (gdy wykrywa zakodowaną treść 5.1‑kanałową) 
do downmixu do wyjścia 3.1‑kanałowego (kanały lewy / środkowy / prawy + subwoofer) i nie 
wykorzystuje symulowanych kanałów surround. Cała zawartość oryginalnie przeznaczona dla 
kanałów surround jest kierowana do kanałów lewego / środkowego / prawego. Aktywuj, naciskając 
przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Surrounds > On: ta opcja konfiguruje soundbar (po wykryciu zakodowanej zawartości 5.1‑kana‑
łowej), aby w pełni odtworzyć wszystkie 5.1‑kanały informacji, w tym symulowane kanały surro‑
und. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Surrounds > +6dB: ta opcja konfiguruje soundbar (gdy wykrywa zakodowany materiał 5.1‑kana‑
łowy), aby w pełni odtworzyć wszystkie 5.1‑kanały informacji, w tym symulowane kanały surround 
z 6dB dodatkowego wyjścia. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".
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OPCJA MENU: TRYB STEREO
Stereo Mode: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz ustawić sposób, w 
jaki soundbar odtwarza dźwięk ze źródeł 2‑kanałowych (stereo).

Stereo Mode > Wide: ta opcja umożliwia skonfigurowanie soundbara w celu utworzenia szersze‑
go obrazu stereofonicznego. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Stereo Mode > Voice+: ta opcja umożliwia skonfigurowanie soundbara do odtworzenia lewego 
i prawego kanału za pomocą symulowanego kanału centralnego. Aktywuj, naciskając przycisk 
"Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Stereo Mode > Normal: ta opcja umożliwia skonfigurowanie soundbara w celu odtworzenia 
zawartości za pomocą lewego i prawego kanału. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar 
odpowie "Zapisz".

OPCJA MENU: TRYB BASS
Bass Mode: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz wyregulować wyrów‑
nanie basów na soundbarze. Te opcje można również aktywować bezpośrednio z pilota zdalnej 
kontroli.

Bass Mode > Bass+: ten tryb wzmacnia bas. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar 
odpowie "Zapisz".

Bass Mode > Normal: ten tryb przywraca bas do normalnego poziomu. Aktywuj, naciskając przy‑
cisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Bass Mode > Night: ten tryb zmniejsza moc basów. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soun‑
dbar odpowie "Zapisz".

OPCJE MENU: WYŚWIETLACZ
Display: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Ustawienia w tym menu pozwalają 
dostosować jasność wyświetlacza i skonfigurować wyświetlacz, aby automatycznie włączał się i 
wyłączał.

Display > Bright: ta opcja umożliwia skonfigurowanie wyświetlacza soundbara z pełną jasnością, 
gdy soundbar jest włączony. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Display > Dim: ta opcja umożliwia skonfigurowanie wyświetlacza soundbara przy zmniejszonej 
jasności, gdy soundbar jest włączony. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie 
"Zapisz".

Display > Auto Bright: ta opcja umożliwia skonfigurowanie wyświetlacza soundbara w pełnej 
jasności, gdy zmieni się ustawienie (np. głośność lub wejście). Po kilku sekundach wyświetlacz 
się wyłączy. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Display > Auto Dim: ta opcja umożliwia skonfigurowanie wyświetlacza soundbara przy zmniej‑
szonej jasności po zmianie ustawienia (np. głośności lub sygnału wejściowego). Po kilku sekun‑
dach wyświetlacz się wyłączy. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".
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OPCJA MENU: HDMI
HDMI: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz dostosować ustawienia 
związane z HDMI.

HDMI > HDMI ARC: [HDMI Return Channel] wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". 
Tutaj możesz włączać i wyłączać kanał HDMI Audio Return. HDMI ARC umożliwia użycie jednego 
kabla do przesyłania informacji wideo z soundbara do telewizora i przesyłania informacji dźwięko‑
wych z telewizora na soundbar. Jest to przydatne, jeśli masz wiele źródeł podłączonych zarówno 
do telewizora, jak i zestawu głośnikowego i zawsze chcesz, aby soundbar odtwarzał dźwięk.

HDMI > HDMI ARC > Off lub On: ta opcja wyłącza lub włącza funkcję HDMI Audio Return Chan‑
nel. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

HDMI > HDMI CEC: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz włączyć lub 
wyłączyć HDMI CEC. HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pozwala kontrolować wszystkie 
kompatybilne urządzenia za pomocą jednego pilota i wymieniać zdalne polecenia przez połącze‑
nie HDMI.

HDMI > HDMI CEC > Off lub On: ta opcja wyłącza lub włącza funkcję kontroli elektroniki użytko‑
wej. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

HDMI > HDMI Bypass: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz wybrać 
wejście HDMI, które będzie używane w trybie obejścia HDMI w trybie gotowości. Ta funkcja 
pozwala soundbarowi przesyłać sygnały audio / wideo ze źródeł podłączonych przez HDMI do 
telewizora, nawet jeśli nie chcesz włączyć soundbar i słuchać dźwięku przez niego.

HDMI > HDMI Bypass > Off: ta opcja wyłącza tryb wstrzymania HDMI w trybie gotowości. Kiedy 
soundbar znajduje się w trybie gotowości, nie przekazuje audio / wideo poza HDMI. Aktywuj, 
naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

HDMI > HDMI Bypass > Last Used: ta opcja włącza funkcję stand by HDMI Bypass i przekazuje 
audio / wideo z ostatniego wejścia HDMI, które było używane, gdy soundbar znajduje się w trybie 
gotowości. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".
 
HDMI > HDMI Bypass > HDMI 1 lub HDMI 2 lub HDMI 3: ta opcja włącza funkcję stand by HDMI 
Bypass i przekazuje audio / wideo z wejścia HDMI 1, HDMI 2 lub HDMI 3, gdy soundbar znajduje 
się w trybie gotowości. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

HDMI > Lip Sync: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz ustawić syn‑
chronizację audio / wideo dla wejść HDMI. Dostosuj to ustawienie, jeśli taktowanie treści audio nie 
pasuje do treści wideo.

HDMI > Lip Sync > HDMI ARC lub HDMI 1 lub HDMI 2 lub HDMI 3: wejdź do podmenu, naci‑
skając przycisk Enter. Tutaj wybierasz, do którego wejścia dostosowujesz opóźnienie.

HDMI > Lip Sync > HDMI ARC lub HDMI 1 lub HDMI 2 lub HDMI 3 > 0ms do 300ms: za 
pomocą przycisków kierunkowych góra / dół wybierz żądane opóźnienie (od 0 milisekund do 300 
milisekund).
Dostosuj to ustawienie do czasu synchronizacji dźwięku i obrazu ze źródeł HDMI. Jeśli twoje au‑
dio i wideo ze źródeł HDMI jest już zsynchronizowane, pozostaw to ustawienie na 0 ms. Synchro‑
nizacja ust zostanie automatycznie ustawiona zgodnie z aktualnie wyświetlaną wartością.
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MENU: ANTHEM ROOM CORRECTION
Anthem Room Correction: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj można włą‑
czać i wyłączać Anthem Room Correction.
Korzystając z innowacyjnych procesów, dedykowanego mikrofonu i mocy obliczeniowej kompute‑
ra, system ARC analizuje dźwięk w pomieszczeniu, a następnie oblicza wymaganą korektę, aby 
uzyskać optymalną wydajność w środowisku akustycznym.

Anthem Room Correction > Off lub On: ta opcja włącza lub wyłącza funkcję ARC. Aktywuj, na‑
ciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz". Pamiętaj, że włączanie i wyłączanie ARC 
ma znaczenie tylko wtedy, gdy wykresy korygujące ARC nie zostały załadowane na soundbar.

OPCJA MENU: USTAWIENIA MOCY
Power Settings: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Dostosuj opcje zasilania.

Power Settings > Power Standby: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj mo‑
żesz wybrać czy subwoofer jest zawsze włączony, czy włącza się i wyłącza automatycznie.

Power Settings > Power Standby > Auto Standby: ta opcja umożliwia skonfigurowanie soun‑
dbara, aby wyłączyć się po 20 minutowej bezczynności. Gdy soundbar wykryje sygnał dźwiękowy, 
natychmiast się włączy. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".
Uwaga! Po ustawieniu na Auto Standby, jeśli soundbar jest wyłączany ręcznie (za pomocą przy‑
cisku zasilania na panelu sterowania lub pilocie), soundbar nie reaguje na przychodzący sygnał 
dźwiękowy i nie włącza się automatycznie. W tej sytuacji włącz soundbar za pomocą przycisku 
zasilania na panelu sterowania lub pilocie, a soundbar wznowi automatyczną obsługę zasilania.

Power Settings > Power Standby > Always On: ta opcja pozwala sprawić by soundbar pozosta‑
wał włączony przez cały czas, aż zostanie wyłączony ręcznie za pomocą przycisku zasilania na 
panelu sterowania lub pilocie. Aktywuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Power Settings > Power-On Volume: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj 
możesz skonfigurować domyślną głośność soundbara po włączeniu lub wyjściu z trybu gotowości.

Power Settings > Power-On Volume > Set: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". 
Tutaj wybierasz ustawić głośność włączania.

Power Settings > Power-On Volume > Set > –90dB to +10dB: za pomocą przycisków kierun‑
kowych góra / dół wybierz żądany poziom głośności. Po ustawieniu soundbar będzie zawsze 
ustawiony na ten poziom po włączeniu lub wyjściu z trybu gotowości. Domyślny poziom to ‑35 dB.

Power Settings > Power-On Volume > Last Used: gdy zasilanie jest ustawione na tę opcję, 
soundbar zostanie włączony lub przejdzie w tryb gotowości przy poziomie głośności odpowiadają‑
cym ustawieniu głośności, gdy urządzenie było wyłączone lub przeszło w tryb czuwania.

Power Settings > IP Control: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz 
wyłączyć kontrolę IP lub włączyć. Sterowanie IP umożliwia systemowi soundbar reagowanie 
na przychodzące polecenia IP z sieciowych domowych systemów sterowania podłączonych za 
pośrednictwem sieci Ethernet lub Wi‑Fi.

Power Settings > IP Control > Off or On: ta opcja wyłącza lub włącza funkcję kontroli IP. Akty‑
wuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz".

Power Settings > Standby IP: wejdź do podmenu za pomocą przycisku "Enter". Tutaj możesz 
wyłączyć lub wyłączyć tryb Standby IP. Pozwala to skonfigurować sposób, w jaki soundbar reagu‑
je na przychodzące polecenia IP, gdy jest w trybie gotowości.

Power Settings > Standby IP > Off or On: Ta opcja wyłącza lub włącza funkcję Standby IP. Akty‑
wuj, naciskając przycisk "Enter", a soundbar odpowie "Zapisz". Gdy to ustawienie jest ustawione 
na "wył.", soundbar nie reaguje na przychodzące polecenie IP, gdy jest wyłączony lub znajduje się 
w trybie gotowości. Jeśli kontrola IP jest ustawiona na wył., tryb czuwania IP jest wyłączony.
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OPCJA MENU: KONFIGUR. BEZPRZEW. LAN
Wireless Setup: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Tutaj możesz skonfigurować 
połączenie Wi‑Fi i Bluetooth.

Wireless Setup > Initialize WiFi: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter".

Wi-Fi Setup > Initialize Wifi > No: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Wybranie tej opcji spo‑
woduje wyjście bez resetowania i inicjowania ustawień Wi‑Fi.

Wi-Fi Setup > Initialize WiFi >Yes: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Soundbar odpowie 
"Resetting" i wyłączy się i włączy ponownie. Gdy soundbar zostanie włączony, automatycznie 
przejdzie do trybu konfiguracji punktu dostępu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "DTS 
Play‑Fi i sekcja sieci> Połączenie z siecią bezprzewodową: punkt dostępu" w niniejszej instrukcji. 
Po zresetowaniu nie ma możliwości odzyskania poprzednich ustawień sieci.

Wireless Setup > Bluetooth Pairing: Aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Soundbar odpowie 
"Tryb parowania włączony". Soundbar pozostanie w trybie parowania przez 5 minut. Użyj menu 
konfiguracji Bluetooth urządzenia źródłowego, aby skonfigurować połączenie Bluetooth.

OPCJE MENU: UCZENIE PILOTA ZDALNEJ KONTROLI
Uwaga! Mogą istnieć piloty zdalnej kontroli, których nie można się nauczyć, lub których soundbar 
nie może się poprawnie uczyć. Ze względu na liczbę dostępnych pilotów niemożliwe jest określe‑
nie, które piloty będą działać lub nie. 
Uwaga! Podczas uczenia się z drugiego pilota, najprawdopodobniej nie ma przycisków, które 
odpowiadają bezpośrednio wszystkim dostępnym poleceniom soundbar. Nie wszystkie polecenia 
muszą być zaprogramowane. Niektóre piloty oferują przyciski funkcyjne (F1, F2 itp.), Które można 
wykorzystać do zaprogramowania unikatowych poleceń soundbara, takich jak "Tryb Bass: Noc" 
lub "Wejście: HDMI 1". 
Uwaga! Niektóre piloty oferują dyskretne przyciski "włącz zasilanie" i "wyłącz". Niektóre oferują 
pojedynczy przycisk do włączania i wyłączania zasilania. Funkcja uczenia się soundbara pozwala 
zaprogramować dowolny scenariusz.

Learn Remote: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Ustawienia w tym menu za‑
programują soundbar w odpowiedzi na drugi pilot. Fabrycznie dostarczony pilot zdalnej kontroli 
będzie zawsze działał z soundbarem, nawet jeśli soundbar jest zaprogramowany na reakcję na 
drugi pilot. Jeśli spróbujesz zaprogramować zdalny kod z sekundy, która jest już zaprogramowa‑
na, soundbar odpowie "Nieudane". Korzystając z przycisków kierunkowych góra / dół, możesz 
wybrać i zaprogramować następujące polecenia:
• Volume +
• Tom ‑
• Wycisz
• Następne wejście
• Poprzednie wejście
• W górę
• Na dół
• Lewo
• Dobrze
• Wchodzić
• Tryb basowy: Noc
• Tryb basowy: Normalny
• Tryb basowy: Bass +
• Tryb stereo: szeroki
• Tryb stereo: Voice+

• Tryb Stereo: Normalny
• Przełączanie mocy
• Zasilanie włączone
• Wyłączanie
• Menu
• Wejście: HDMI 1
• Wejście: HDMI 2
• Wejście: HDMI 3
• Wejście: HDMI ARC
• Wejście: Bluetooth
• Wejście: optyczne 1
• Wejście: optyczne 2
• Wejście: analogowe 1
• Wejście: analogowe 2
• ARC On [ARC włączone]
• ARC Off [ARC wyłączone]
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Wybierz polecenie, które chcesz zaprogramować, i naciśnij przycisk "Enter". Soundbar odpowie 
za pomocą "Push Button". Przytrzymaj drugi pilot w odległości około 30 cm od głośnika i cztery 
razy naciśnij odpowiedni przycisk. Jeśli nowe polecenie zostanie poprawnie wykonane, na wy‑
świetlaczu soundbara pojawi się komunikat "Zapisano".

Jeśli nowe polecenie nie zostanie zapamiętane, soundbar wyświetli komunikat "Failed". Powtarzaj 
proces, jeśli uczenie się nie powiedzie. 

Learn Remote> Reset Remote: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Resetowanie 
skasuje programowanie drugiego pilota. Funkcja resetowania wymaga potwierdzenia.

Learn Remote> Reset Remote> No: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Wybranie tej opcji 
spowoduje wyjście bez usuwania programowania zdalnego.

Learn Remote> Reset Remote> Yes: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Soundbar odpowie 
"Resetting". Po zresetowaniu kodów nie ma możliwości odzyskania poprzednich ustawień.

OPCJA MENU: NAZWA ŹRÓDŁA
Nazwa źródła: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter". Ustawienia w tym menu umożli‑
wiają przypisanie nowych nazw wyświetlanych na soundbarze podczas zmiany wejść. Na przy‑
kład można zaprogramować wejście "Optyczne 1", aby wyświetlić "DVD". Za pomocą przycisków 
kierunkowych góra / dół można wybierać i programować następujące nazwy wejść:
• HDMI 1    • Optyczny 1
• HDMI 2    • Optyczny 2
• HDMI 3    • Analog 1
• HDMI ARC   • Analog 2
Wybierz nazwę wejścia, którą chcesz przeprogramować, i naciśnij przycisk "Enter". Wyświetlacz 
soundbara wyświetli bieżącą nazwę. Naciskanie przycisków kierunkowych góra / dół powoduje 
przełączanie dostępnych znaków alfanumerycznych. Naciśnięcie lewego / prawego przycisku 
kierunkowego spowoduje przejście do następnego / poprzedniego miejsca. Aby zakończyć pro‑
gramowanie nazwy wejścia, użyj przycisków w lewo / w prawo, aby przesunąć całą drogę w lewo 
lub w prawo.

OPCJA MENU: SERWIS
Service: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter".

Service> Firmware: wejdź do tego podmenu, naciskając przycisk "Enter".

Service> Firmware> MCU: naciśnięcie klawisza "Enter" wyświetli aktualną wersję oprogramowa‑
nia dla soundbara MCU (jednostka mikrokontrolera).

Service> Firmware> DSP: naciśnięcie przycisku "Enter" wyświetli aktualną wersję oprogramowa‑
nia dla modułu DSP soundbar.

Service> Firmware> IA3S4: naciśnięcie przycisku "Enter" wyświetli bieżącą wersję oprogramo‑
wania dla bezprzewodowego modułu subwoofera soundbara.

Service> Firmware> TC390: naciśnięcie przycisku "Enter" wyświetli aktualną wersję oprogramo‑
wania dla modułu przycisku taktycznego soundbara.

Service> Firmware> MAC MCU: naciśnięcie klawisza "Enter" wyświetli aktualną wersję oprogra‑
mowania układowego dla adresu MAC mikrokontrolera soundbara.

Service> Firmware> MAC LAN: naciśnięcie klawisza "Enter" wyświetli aktualną wersję oprogra‑
mowania układowego dla adresu mac sieci LAN soundbara.

Service> Firmware> MAC Wi-Fi: naciśnięcie klawisza "Enter" wyświetli bieżącą wersję oprogra‑
mowania układowego dla adresu MAC bezprzewodowego panelu Wi‑Fi soundbara.

Service> Firmware> CAP INFO: naciśnięcie klawisza "Enter" wyświetli bieżącą informację dla 
modułu Play‑Fi modułu soundbara.
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Service> Factory Reset: wejdź do podmenu naciskając przycisk "Enter". Zresetowanie soundba‑
ra przywróci wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie 
wszystkich skonfigurowanych przez użytkownika ustawień wstępnych, danych korekcji po‑
mieszczenia Anthem i ustawień Wi‑Fi. Ta funkcja wymaga potwierdzenia, aby zmniejszyć ryzyko 
przypadkowego skasowania.

Service> Factory Reset> At Home: wejdź do podmenu, naciskając przycisk "Enter".

Service > Factory Reset > At Home > No: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Wybranie tej 
opcji spowoduje wyjście bez wykonywania resetu.

Service > Factory Reset > At Home > Yes: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Soundbar 
odpowie "Resetting". Po zakończeniu soundbar zostanie zresetowany do domyślnych ustawień 
fabrycznych. Po wykonaniu resetu nie ma możliwości odzyskania poprzednich ustawień.

Service > Factory Reset > In Store: wejdź do podmenu naciskając przycisk "Enter".

Service > Factory Reset > In Store > No: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Wybranie tej 
opcji spowoduje wyjście bez wykonywania resetu.

Service > Factory Reset > In Store > Yes: aktywuj, naciskając przycisk "Enter". Soundbar 
odpowie "Resetting". Po zakończeniu soundbar zostanie zresetowany do domyślnych ustawień 
fabrycznych. Po wykonaniu resetu nie ma możliwości odzyskania poprzednich ustawień.

Dekodowany dźwięk przestrzenny
CYFROWE WEJŚCIA (HDMI I OPTYCZNE)
Ten soundbar jest w stanie wykrywać i automatycznie dekodować wielokanałowe formaty audio, 
takie jak te znalezione w filmach DVD i Blu‑ray. Korzystając z połączenia cyfrowego, soundbar 
może przetwarzać następujące formaty: Dolby® Digital, DTS Digital Surround™ i cyfrowy stereo.

WEJŚCIE ANALOGOWE
Cyfrowo zakodowane informacje dźwiękowe nie mogą być przesyłane na wejście analogowe. 
Ta metoda połączenia jest odpowiednia dla większości urządzeń, które oferują tylko dwa kanały 
wyjściowe (takie jak magnetowidy, odtwarzacze CD, starsze konsole do gier lub przenośne stacje 
dokujące odtwarzacza multimedialnego). Chociaż większość urządzeń obsługujących dźwięk 
przestrzenny, takich jak odtwarzacze DVD i Blu‑ray, oferuje zarówno połączenia analogowe, jak i 
cyfrowe, połączenie cyfrowe należy zawsze stosować. Jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone 
przez analogowe połączenie RCA w lewo / w prawo, treść audio zakodowana w systemie 5.1‑ka‑
nałowym nie zostanie wysłana do soundbara.
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WYMOGI SIECIOWE
Aby podłączyć soundbar do swojej sieci, musisz wykonać następujące czynności:
• posiadać router bezprzewodowy
• posiadać szybkie łącze internetowe do niezawodnego odtwarzania internetowych usług muzycz‑
nych
• mieć przygotowane hasło sieciowe przed podłączeniem soundbar do sieci

WSKAZÓWKA! Jeśli łączność bezprzewodowa jest słaba lub niedostępna, połącz się z routerem 
za pomocą kabla Ethernet.
WSKAZÓWKA! Twój soundbar komunikuje się z sieciami bezprzewodowymi obsługującymi 
802.11g / n. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zaleca się sieć obsługującą technologię bezprze‑
wodową 802.11n. Można używać sieci obsługującej standard 802.11b, ale będzie ona skutecznie 
przesyłała tylko jedno urządzenie wyposażone w DTS Play‑Fi®. Twój soundbar komunikuje się 
za pośrednictwem pasma bezprzewodowego 2,4 GHz, ale może się on powolny w lokalizacjach, 
takich jak bloki/osiedla itp., w których działa wiele routerów. W związku z tym Twój soundbar jest 
w stanie przeskoczyć na pasmo 5 GHz na dwupasmowych routerach bezprzewodowych.

DTS PLAY-FI® WYMAGANIA DOTYCZĄCE APP
• Urządzenie z Androidem 2.2 lub nowszym.
• Urządzenie iOS z systemem iOS 6.0 lub nowszym.
• Komputer z systemem Windows® z systemem Windows 7, 8 (32 i 64‑bitowy) lub nowszy.

DIODA LED STATUSU WIFI
Dioda LED statusu Wi‑Fi informuje cię, co robi Twój soundbar.
• Szybkie miganie: uruchamianie.
• Miganie: połączenie z routerem bezprzewodowym.
• Wolny impuls: Tryb konfiguracji punktu dostępu.
• Dwa mignięcia: tryb chroniony WPS (Wi‑Fi Protected Setup).
• Stałe światło: bezprzewodowo podłączony do routera.
• Brak światła: połączenie z routerem za pomocą połączenia Ethernet.

POBIERANIE APLIKACJI DTS PLAY-FI
Użytkownicy urządzeń z Androidem: pobierz bezpłatną aplikację DTS Play‑Fi z Google Play 
lub Amazon App Store. 
Użytkownicy urządzeń z systemem iOS: Pobierz bezpłatną aplikację DTS Play‑Fi ze sklepu 
Apple App Store. 
Użytkownicy komputerów PC: Pobierz i zainstaluj bezpłatny program DTS Play‑Fi ze strony 
https://play‑fi.com/apps/windows

PODŁĄCZENIE DO BEZPRZEWODOWEJ SIECI: PUNKT DOSTĘPU
Konfiguracja punktu dostępu powoduje, że Twój soundbar zachowuje się tak, jakby był routerem 
bezprzewodowym. Korzystając z komputera przenośnego lub komputera obsługującego Wi‑Fi, 
podłącz się bezpośrednio do soundbara za pomocą Wi‑Fi, wybierz domową sieć bezprzewodową 
i wprowadź hasło sieciowe.

1. Aby uzyskać optymalne warunki konfiguracji, umieść 
soundbar obok routera bezprzewodowego. Po ustawieniu 
Wi‑Fi soundbar można przenieść do ostatecznej lokalizacji.
2. Podłącz soundbar i naciśnij przycisk zasilania.
3. Dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie szybko migać przez 20 
sekund podczas uruchamiania głośnika. Jeśli po raz pierw‑
szy Twój nowy soundbar jest podłączony, dioda LED stanu 
Wi‑Fi zacznie pulsować powoli. Jeśli soundbar jest już 
skonfigurowany do łączenia się z siecią Wi‑Fi, dioda LED 
zacznie świecić światłem ciągłym (podłączone) lub miga 
szybko (brak połączenia).
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4. Gdy dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie powoli pulsować, soundbar będzie w trybie punktu dostę‑
powego i będzie gotowy do połączenia z siecią bezprzewodową. 
Uwaga! Jeśli dioda LED stanu Wi‑Fi nie pulsuje powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji 
W‑Fi przez 8 sekund, aż usłyszysz dwa sygnały ‑ jeden na 3 sekundy i drugi na 8 sekund. Możesz 
także wybrać "Wireless Setup > From Play‑Fi App" z menu soundbara, aby przejść do trybu Punkt 
dostępu. Po 20 sekundach dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie pulsować powoli, aby wskazać, że tryb 
Access Point jest gotowy. W dowolnym momencie możesz ponownie nacisnąć ten przycisk, aby 
anulować tryb ustawień.
5. Uruchom aplikację DTS Play‑Fi®.

Użytkownicy urządzeń z Androidem:
a) Aplikacja automatycznie odnajdzie urządzenie i wyświetli podpowiedzi dotyczące konfiguracji.
b) Dotknij przycisku "Ustawienia" na ekranie.
c) Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej; aplikacja połączy Twoje urządzenie z siecią.
d) Po podłączeniu urządzenia zauważysz, że dioda LED stanu Wi‑Fi na swoim soundbarze zmieni 
się z migającego sygnału na ciągły. Może to potrwać do minuty. Jeśli po minucie dioda nadal miga 
szybko, instalacja nie powiodła się i powinieneś spróbować ponownie.

Użytkownicy urządzeń iOS:
Uwaga! Podczas korzystania z urządzenia z systemem iOS soundbar może odtwarzać dźwięk za 
pomocą Apple AirPlay lub DTS Play‑Fi.
a) Upewnij się, że Wi‑Fi urządzenia iOS jest włączone i połączone z siecią Wi‑Fi.
b) Otwórz aplikację "Ustawienia" na urządzeniu z iOS i przejdź do menu "Wi‑Fi". Pojawi sie komu‑
nikat "skonfiguruj nowy głośnik z funkcją Airplay ..."
c) Wybierz swój soundbar z listy. W nazwie będzie mieć "Play‑Fi".
d) Po przejściu do menu "AirPlay Setup" zostaniesz poproszony o wybranie sieci Wi‑Fi i nazwij 
swój soundbar (nie będziesz musiał wpisywać hasła sieciowego).
e) Po podłączeniu soundbara zauważysz, że dioda LED stanu Wi‑Fi zmieni się z migającego na 
stałe światło. Może to potrwać do minuty. Jeśli po minucie dioda LED nadal miga szybko, instala‑
cja się nie powiodła i powinieneś spróbować ponownie.
f) Twój soundbar jest teraz podłączony do sieci bezprzewodowej. Podłącz urządzenie z systemem 
iOS do sieci bezprzewodowej. 

Użytkownicy komputerów PC:
a) Aplikacja automatycznie znajdzie urządzenie i wyświetli monit o skonfigurowanie. Jeśli aplikacja 
nie poprosi o skonfigurowanie nowego urządzenia, w aplikacji przejdź do ekranu ustawień i kliknij 
"Konfiguracja urządzenia Play‑Fi". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
b) Kliknij przycisk "Ustawienia" na ekranie. 
c) Wybierz głośniki, które chcesz skonfigurować.
d) Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej; aplikacja połączy Twoje urządzenie z 
siecią. Zauważysz, że dioda LED stanu Wi‑Fi zmieniła się z migającego na stałe światło. Może 
to potrwać do minuty. Jeśli po minucie przycisk będzie szybko migał, instalacja się nie powiodła i 
powinieneś spróbować ponownie.

6. Twój soundbar jest teraz podłączony do sieci bezprzewodowej. Podłącz swoje urządzenie 
mobilne lub komputer do sieci bezprzewodowej. Możesz zmienić nazwę urządzenia za pomocą 
aplikacji.
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PODŁĄCZENIE DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ: KONFIGURACJA OCHRONY Wi-Fi (WPS)
Funkcja Wi‑Fi Protected Setup (WPS) to funkcja dostępna na większości routerów bezprzewo‑
dowych, która pozwala bezpiecznie i automatycznie łączyć się z urządzeniem soundbar bez ko‑
nieczności podawania hasła. WPS nie jest standardową funkcją wszystkich routerów i tylko jedno 
urządzenie bezprzewodowe może być skonfigurowane naraz.
Sprawdź w podręczniku użytkownika routera, czy funkcja WPS jest dostępna, lub poszukaj przy‑
cisku na routerze oznaczonego logo WPS ( ). Jeśli twój router nie ma WPS, użyj funkcji Access 
Point Wireless Setup.

1. Aby uzyskać optymalne warunki konfiguracji, umieść soundbar obok routera bezprzewodowe‑
go. Po ustawieniu Wi‑Fi soundbar można przenieść do ostatecznej lokalizacji
2. Podłącz soundbar i naciśnij przycisk zasilania.
3. Dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie szybko migać przez 20 sekund podczas uruchamiania głośnika. 
Jeśli soundbar jest po raz pierwszy podłączony, dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie pulsować powoli. 
Jeśli soundbar jest już skonfigurowana do łączenia się z siecią Wi‑Fi, dioda LED zacznie świecić 
światłem ciągłym (podłączone) lub miga szybko (brak połączenia).
4. Przez 3 sekundy naciskaj przycisk konfiguracji Wi‑Fi zestawu Soundbar, aż usłyszysz sygnał 
dźwiękowy. Po kilku sekundach dioda LED stanu Wi‑Fi będzie migać dwa razy w ciągłych odstę‑
pach czasu, wskazując tryb WPS. Możesz również wybrać "Wireless Setup > Push Button
Setup" z menu soundbara, aby przejść do trybu ustawień WPS. W dowolnym momencie możesz 
ponownie nacisnąć przycisk konfiguracji Wi‑Fi, aby anulować tryb ustawień.
5. Teraz naciśnij przycisk WPS ( ) na routerze.
6. Gdy dioda LED stanu Wi‑Fi świeci światłem ciągłym (nie miga), oznacza to, że soundbar jest 
podłączony do sieci bezprzewodowej. Może to potrwać do minuty. Jeśli po minucie przycisk bę‑
dzie szybko migał, instalacja się nie powiodła i powinieneś spróbować ponownie.
7. Połącz urządzenie mobilne lub komputer z tą samą siecią, co soundbar. Uruchom aplikację 
DTS Play‑Fi®. Po uruchomieniu automatycznie wykryje soundbar i wyświetli monit o nadanie 
nazwy soundbarowi.

PODŁĄCZENIE DO SIECI PRZEWODOWEJ
1. Za pomocą kabla Ethernet podłącz swój soundbar do routera.
2. Podłącz soundbar i naciśnij przycisk zasilania.
3. Dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie szybko migać przez około 20 sekund, podczas gdy system 
Soundbar uruchamia się.
4. Dioda LED stanu Wi‑Fi wyłącza się, gdy soundbar jest podłączona przez Ethernet.
5. Połącz urządzenie mobilne lub komputer z tą samą siecią, co soundbar. Uruchom aplikację 
DTS Play‑Fi. Po uruchomieniu automatycznie wykryje soundbar i wyświetli monit o nadanie nazwy 
soundbarowi.

USTAWIENIA ALTERNATYWNE BEZ APLIKACJI PLAY-FI
Jeśli nie chcesz instalować i używać aplikacji DTS Play‑Fi®, nadal możesz skonfigurować soun‑
dbar do pracy z iTunes i AirPlay.
Alternatywna metoda połączenia:
1. Aby uniknąć opóźnienia konfiguracji bezprzewodowej, umieść soundbar w pobliżu routera 
podczas konfiguracji bezprzewodowej.
2. Podłącz soundbar i naciśnij przycisk zasilania. Dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie szybko migać 
przez około 20 sekund, podczas gdy soundbar się uruchomi. Jeśli twój soundbar nie jest skonfi‑
gurowany do łączenia się z siecią, nadal będzie migać. Jeśli po raz pierwszy soundbar jest pod‑
łączony, dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie pulsować powoli. Jeśli soundbar jest już skonfigurowana 
do łączenia się z siecią Wi‑Fi, dioda LED zacznie świecić światłem ciągłym (podłączone) lub miga 
szybko (brak połączenia).
3. Gdy dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie pulsować powoli, soundbar będzie w trybie punktu dostę‑
powego i będzie gotowy do połączenia z siecią bezprzewodową.
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Uwaga! Jeśli dioda LED stanu Wi‑Fi nie pulsuje powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk konfigura‑
cji Wi‑Fi przez 8 sekund. Usłyszysz dwa tony ‑ jeden na 3 sekundy i drugi na 8 sekund. Możesz 
także wybrać "Wireless Setup > From Play‑Fi App" z menu soundbara, aby przejść do trybu Punkt 
dostępu. Po 20 sekundach dioda LED stanu Wi‑Fi zacznie pulsować powoli, aby wskazać, że tryb 
Access Point jest gotowy. W dowolnym momencie możesz ponownie nacisnąć ten przycisk, aby 
anulować tryb ustawień.
4. Upewnij się, że Wi‑Fi jest włączona na Twoim komputerze. Przejdź do konfiguracji Wi‑Fi kom‑
putera. Wybierz sieć Wi‑Fi z nazwą "Play‑Fi" w nazwie.
5. Gdy soundbar zostanie wybrany jako sieć Wi‑Fi, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz 
http://192.168.0.1/index.html w pasku adresu. Zobaczysz stronę internetową ze swojego soun‑
dbaru.
6. Kliknij "Konfiguruj". Wyświetli się lista sieci bezprzewodowych. Kliknij sieć bezprzewodową, z 
którą chcesz się połączyć.
7. Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij "Dalej".
8. Wprowadź nazwę soundbara, a następnie kliknij przycisk "Dalej", aby podłączyć go do sieci.
9. Twój soundbar spróbuje połączyć się z siecią. Po zgaśnięciu diody LED stanu Wi‑Fi (nie miga) 
oznacza to, że soundbar jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli dioda LED stanu Wi‑Fi 
miga szybko, instalacja nie powiodła się i należy spróbować ponownie.
10. Podłącz komputer Mac lub PC do tej samej sieci, co soundbar. Otwórz aplikację muzyczną, 
naciśnij ikonę AirPlay i wybierz głośnik z listy.
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Odtwarzanie z użyciem Play-Fi®

Uwaga! Przyszłe aktualizacje aplikacji DTS Play‑Fi mogą zmienić funkcjonalność.
1. Uruchom aplikację DTS Play‑Fi na swoim urządzeniu mobilnym lub komputerze (znajdującym 
się w zasobniku systemowym).
2. Użytkownicy urządzeń z systemem Android i iOS: w aplikacji Play‑Fi wybierz źródło muzyki. 
Możesz wybrać z osobistej biblioteki muzycznej, radia internetowego lub wybranych interneto‑
wych serwisów muzycznych. Użytkownicy komputerów PC: Wszelkie treści audio z komputera 
można przesyłać strumieniowo za pomocą Play‑Fi.
3. Jeśli do sieci jest podłączony więcej niż jeden głośnik Play‑Fi®, zostaniesz poproszony o wybra‑
nie głośnika, do którego chcesz przesyłać strumieniowo.

KONTROLOWANIE WIELU GŁOŚNIKÓW
Jeśli masz więcej niż jeden głośnik Play‑Fi podłączony do sieci, możesz jednocześnie przesyłać 
ten sam dźwięk do wielu głośników.
1. Użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS: w aplikacji naciśnij logo Play‑Fi w dolnym rogu 
aplikacji. Użytkownicy komputerów PC: otwórz program Play‑Fi, używając ikony w zasobniku 
systemowym.
2. Wybierz dodatkowe urządzenia, z których chcesz odtwarzać dźwięk.
Użytkownicy komputerów PC: bezpłatna wersja aplikacji Windows może nie zezwalać na 
przesyłanie strumieniowe do wielu głośników. Zaktualizowaną wersję aplikacji DTS Play‑Fi, z tą 
możliwością, można kupić na stronie internetowej DTS.

Uwaga! 8 głośników Play‑Fi można zsynchronizować, aby odtwarzać tę samą zawartość audio w 
tym samym czasie. Zalecamy do 32 głośników Play‑Fi w sieci, aby uzyskać najlepszą jakość, ale 
jedynym ograniczeniem podłączonych urządzeń jest liczba obsługiwanych routerów.

WSKAZÓWKA! Przy używaniu głośnika głównego i dodatkowych podczas przesyłania strumie‑
niowego treści audio do wielu urządzeń użytkownik zostanie poproszony o przypisanie ich do 
dwóch kategorii: urządzenia podstawowe i dodatkowe. Moduł DTS Play‑Fi wymaga wybrania 
urządzenia podstawowego. Maksymalizuje to synchronizację pomiędzy wieloma urządzeniami 
jednocześnie przesyłającymi tę samą treść.

Wybierz urządzenie DTS Play‑Fi z najsilniejszym sygnałem jako urządzeniem podstawowym. 
Urządzenia dodatkowe łączą się z urządzeniem podstawowym, więc jeśli wyłączysz urządzenie 
główne, musisz wybrać nowe urządzenie podstawowe, zanim dźwięk wznowi działanie na urzą‑
dzeniach dodatkowych.

DODATKOWE FUNKCJE PLAY-FI
Nowe wersje aplikacji Play‑Fi dodadzą funkcje niewymienione w niniejszej instrukcji. Szczegó‑
łowe informacje na temat nowych i udoskonalonych funkcji, takich jak przesyłanie strumieniowe 
różnych treści audio do wielu stref i grupowanie dwóch oddzielnych głośników do odtwarzania w 
trybie stereo (lewy / prawy), można znaleźć w aplikacji i powiązanej dokumentacji.
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Odtwarzanie z funkcją Connect
Będziesz potrzebować Spotify Premium do korzystania z Connect, zobacz szczegóły na odwrocie.
1. Dodaj nowe urządzenie do tej samej sieci Wi‑Fi, co telefon, tablet lub komputer (szczegółowe 
informacje znajdują się w instrukcji użytkownika produktu).
2. Otwórz aplikację Spotify na telefonie, tablecie lub komputerze i odtwórz dowolny utwór.
3. Jeśli używasz aplikacji w telefonie ‑ dotknij obrazu piosenki w lewym dolnym rogu ekranu. W 
przypadku tabletu i komputera przejdź do kroku 4.
4. Stuknij ikonę Połącz
5. Wybierz urządzenie z listy. Jeśli go nie widzisz, po prostu sprawdź, czy jest połączony z tą 
samą siecią Wi‑Fi, co telefon, tablet lub komputer. Wszystko gotowe!
Licencje
Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj:
www.spotify.com/connect/third‑party‑licenses.

AKTUALIZACJE I RESTART
Aby całkowicie zrestartować soundbar, odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz 
go ponownie. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć soundbar. Ponowne uruchomienie spowo‑
duje wyłączenie i włączenie zasilania i wymusi ponowne podłączenie soundbara do sieci.

AKTUALIZACJA SOUNDBARA
Urządzenie MCU soundbar może czasami wymagać aktualizacji oprogramowania układowego. 
Sprawdź www.martinlogan.com dla najnowszych aktualizacji oprogramowania układowego.

AKTUALIZACJA MODUŁU DTS PLAY-FI
Moduł DTS Play‑Fi Caprica soundbara czasami wymaga aktualizacji oprogramowania. Jeśli 
aktualizacja jest potrzebna, aplikacja DTS Play‑Fi powiadomi Cię i przeprowadzi Cię przez proces 
aktualizacji.

DTS PLAY-FI® AKTUALIZACJA APLIKACJI
Jeśli aplikacja DTS Play‑Fi na Twoim urządzeniu mobilnym lub komputerze wymaga aktualizacji, 
otrzymasz powiadomienie, że aktualizacja jest dostępna i prowadzona przez proces aktualizacji.
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Odtwarzanie z funkcją Connect
ARC™ (ANTHEM ROOM CORRECTION)
Nawet jeśli najlepsze kolumny są idealnie ustawione, sam pokój wciąż ma ogromny wpływ na 
dźwięk każdego systemu, a jego wpływ jest głębszy niż każdego pojedynczego elementu. Propo‑
nowano różne rozwiązania, które były (z większym lub mniejszym powodzeniem) stosowane, ale 
żaden nie rozwiązał "problemu pomieszczenia". Do czasów stworzenia ARC™. 
Korzystając z zastrzeżonych procesów i mocy obliczeniowej komputera, system ARC analizu‑
je dźwięk każdego głośnika, a następnie oblicza wymaganą korektę, aby uzyskać optymalną 
wydajność z każdego głośnika. Jest to proces, który zajmuje około 5 minut. Podejście Anthem jest 
prawdziwym audiofilskim rozwiązaniem tego problemu. 
Uwaga! Przestrzeń podczas słuchania musi być absolutnie wyciszona podczas wykonywania 
ARC. Głośny wentylator komputera, zmywarka, kuchenka mikrofalowa itp. mogą negatywnie 
wpływać na pomiary ARC!

Jak korzystać z technologii ARC:
1. Upewnij się, że produkt bezprzewodowy jest już podłączony do sieci domowej i jest włączony.
2. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania ARC‑2 z witryny www.anthemav.com lub "Anthem 
ARC Mobile" z iTunes App Store i zainstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.
3. Tylko system Windows: za pomocą kabla USB podłącz mikrofon ARC do komputera z syste‑
mem Windows. Kabel USB i mikrofon ARC są dostarczane z urządzeniem.
4. Wyszukaj ikonę i uruchom program ARC. Postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby pomyśl‑
nie uruchomić oprogramowanie ARC™; cały proces powinien zająć około 5 minut.
5. Trzymaj mikrofon ARC wyciągniętą ręką, końcówka mikrofonu ARC musi być skierowana w 
stronę sufitu i musi być ustawiona na wysokości uszu.
6. Aby uzyskać najlepsze wyniki, trzymaj mikrofon w 5 pozycjach odsłuchowych w pokoju.
WSKAZÓWKA! Po zakończeniu procesu ARC skorygowane krzywe odsłuchowe zostaną zapisa‑
ne, a muzyka zostanie odtworzona odzwierciedlając te poprawki. Aby włączyć i wyłączyć korekcję 
ARC, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia przez 5 sekund. "Dźwięk negatywny" zabrzmi, 
aby sprawdzić, czy ARC jest wyłączony. "Dźwięk pozytywny" zabrzmi, aby sprawdzić, czy włączo‑
no ARC.
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Informacje dodatkowe
INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do 
produktu.

NUMER SERYJNY
Numer seryjny znajduje się z tyłu kolumny, bezpośrednio pod terminalami. Numer seryjny można 
również znaleźć na opakowaniu produktu.

SERWIS
Jeśli korzystasz z produktu MartinLogan w kraju innym niż ten, w którym został pierwotnie zaku‑
piony, prosimy pamiętać, że:
1. Wyznaczony dystrybutor MartinLogan dla danego kraju jest odpowiedzialny za obsługę gwa‑
rancyjną tylko w odniesieniu do jednostek dystrybuowanych przez lub za jego pośrednictwem w 
tym kraju zgodnie z obowiązującą gwarancją.
2. Jeśli produkt MartinLogan wymaga serwisowania w kraju innym niż ten, w którym został pier‑
wotnie zakupiony, użytkownik końcowy może starać się o dokonanie naprawy przez najbliższego 
dystrybutora Martina Logana, z zastrzeżeniem lokalnych zasad obsługi tych dystrybutorów, ale 
wszystkie koszta naprawy (części, robocizna, transport) muszą być ponoszone przez właściciela 
produktu MartinLogan.
3. Jeśli po posiadaniu kolumny przez sześć miesięcy przeprowadzisz się do kraju innego niż ten, 
w którym zakupiłeś kolumnę, gwarancja może być przenoszona. Aby uzyskać szczegółowe infor‑
macje, skontaktuj się z MartinLogan.
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FAQ - najczęściej zadawane pytania
Czy mój soundbar może być wykorzystywany jako dedykowany kanał centralny?
Nie. Soundbar jest zaprojektowany do pracy jako 2‑kanałowe urządzenie stereo lub wielokanało‑
we urządzenie do odtwarzania dźwięku przestrzennego.

Dlaczego mój soundbar nie odtwarza dźwięku wielokanałowego (dźwięk przestrzenny)?
Może to być spowodowane przez dowolną liczbę rzeczy. Zapoznaj się z sekcją "Połączenie" w tej 
instrukcji, aby lepiej zrozumieć zalecane metody połączenia i możliwe opcje, które mogą wpłynąć 
na zdolność soundbarów do odbierania wielokanałowego zakodowanego dźwięku z telewizora i 
innych komponentów źródła audio / wideo.

Czy ten soundbar dekoduje Dolby® TrueHD lub DTS-HD Master Audio™?
Nie. Ten soundbar nie dekoduje Dolby® TrueHD lub DTS‑HD Master Audio™. Jeśli twoje źródło 
dźwięku (najprawdopodobniej odtwarzacz Blu‑ray) obsługuje którykolwiek z tych formatów, 
powinieneś skonfigurować go domyślnie do ścieżki dźwiękowej Dolby Digital lub DTS Digital 
Surround™.

Jak podłączyć soundbar, jeśli mój telewizor nie ma HDMI lub cyfrowych wyjść optycznych?
Jeśli telewizor ma wyjścia analogowe, można z nich korzystać. Aby uzyskać połączenie cyfrowe, 
podłącz cyfrowe wyjście audio skrzynki kablowej (lub DVD, Blu‑ray, konsoli do gier itp.) Bezpo‑
średnio do soundbara za pomocą kabla HDMI lub cyfrowego kabla optycznego. Bezpośrednie 
połączenie cyfrowe z komponentem źródłowym jest zawsze idealne.

Jak wyczyścić soundbar?
Do usuwania kurzu z głośników należy używać niepylącej ściereczki (takiej jak ściereczka z 
mikrofibry) lub miękkiej szczotki. Nie rozpylaj żadnych środków czyszczących na lub w pobliżu 
głośników.

Czy mogę używać innych kabli niż te dostarczone z soundbarem?
Kable dołączone do soundbara mają na celu rozpoczęcie pracy. Może zaistnieć konieczność 
rozszerzenia systemu o dodatkowe kable lub zastąpienie dołączonych kabli kablami o różnej 
długości.

Czy można zamontować soundbar na ścianie za pomocą wspornika montażowego, który 
jest obrotowy?
MartinLogan nie zapewnia obrotowego wspornika ściennego dla tego soundbara. Mogą istnieć 
opcje na rynku wtórnym, ale nie możemy polecić ani zagwarantować konkretnej marki lub modelu.

Czy mógłbyś zaproponować listę odpowiednich kabli idealnych dla kolumn MartinLogan?
To jest prawdopodobnie najczęstsze pytanie, które otrzymujemy. Nie posiadamy takiej listy ‑ 
korzystamy z wielu marek z dużym sukcesem. Używamy kabli całkiem zamiennie. Sugerujemy 
słuchanie wielu marek ‑ a przede wszystkim ‑ zaufanie do uszu. Dealerzy są zawsze najlepszym 
źródłem informacji przy zakupie dodatkowego sprzętu audio. Zapytaj swojego dealera o radę!

Czy w moim systemie A/V istnieje prawdopodobieństwo interakcji między moimi kolumna-
mi a telewizorem?
Tak, ale tylko z telewizorami CRT. Ten soundbar nie jest ekranowany magnetycznie i powinien być 
trzymany co najmniej metr od telewizora CRT. Nie ma to wpływu na telewizory LCD i plazmowe.

Jak mogę usunąć maskownicę z soundbara?
Maskownica nie jest zdejmowana.
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Rozwiązywanie problemów
Mam problem z używaniem aplikacji Play-Fi®.
• Informacje na temat aplikacji DTS Play‑Fi można znaleźć na stronie: https://play‑fi.com/faq

Soundbar nie włącza się.
• Sprawdź, czy przewód zasilania soundbara jest pewnie podłączony do wejścia zasilania prądem 
przemiennym i jest podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

Dioda LED stanu Wi-Fi nie świeci się.
• Po podłączeniu do sieci za pomocą kabla Ethernet ta dioda się wyłączy.

Nie mogę podłączyć soundbara do mojej sieci.
• Sprawdź, czy sieć bezprzewodowa działa.
• Sygnał bezprzewodowy routera może być słaby lub soundbar może znajdować się poza zasię‑
giem sieci Wi‑Fi. Przesuń soundbar bliżej routera lub użyj połączenia Ethernet.
• Zrestartuj swój soundbar. Odłącz soundbar, poczekaj 30 sekund, podłącz go ponownie i naciśnij 
przycisk zasilania. Ponowne uruchomienie spowoduje wyłączenie i włączenie zasilania i wymusi 
ponowne podłączenie soundbar do sieci.
• Zresetuj soundbar do ustawień fabrycznych. Z menu wybierz "Service> Factory Reset> At 
Home> Yes". Soundbar odpowie "Resetting". Po zakończeniu soundbar zostanie zresetowany 
do domyślnych ustawień fabrycznych. Po wykonaniu resetowania nie ma możliwości odzyskania 
poprzednich ustawień skonfigurowanych przez użytkownika. 

Aplikacja Play-Fi nie może znaleźć mojego głośnika.
• Jeśli próbujesz skonfigurować soundbar, sprawdź czy soundbar jest w pełni włączony i w trybie 
punktu dostępu (dioda LED stanu Wi‑Fi pulsuje powoli). Jeśli dioda LED stanu Wi‑Fi nie pulsuje 
powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji Wi‑Fi przez 8 sekund. Usłyszysz dwa tony ‑ 
jeden na 3 sekundy i drugi na 8 sekund.
• Sprawdź, czy znajdujesz się w zalecanym zakresie zasięgu routera bezprzewodowego.
• Sprawdź, czy urządzenie mobilne lub komputer ma włączone Wi‑Fi lub jest w inny sposób podłą‑
czone do sieci.
• Sprawdź, czy na Twoim urządzeniu nie działają inne aplikacje, które mogłyby utrudniać łączność 
bezprzewodową z siecią.
• Uruchom ponownie telefon, tablet lub komputer.
• Jeśli nadal nie możesz znaleźć soundbara w sieci i znajdują się w środowisku biurowym, zwe‑
ryfikuj u administratora sieci, czy nie są włączone specjalne uprawnienia, które uniemożliwiałyby 
zewnętrznym urządzeniom bezprzewodowym komunikację z siecią.
• Jeśli soundbar nadal nie zostanie znaleziony, odinstaluj, pobierz ponownie i zainstaluj ponownie 
aplikację DTS Play‑Fi® na urządzeniu mobilnym lub komputerze. Uruchom ponownie soundbar. 
Odłącz soundbar, poczekaj 30 sekund, podłącz ją ponownie i naciśnij przycisk zasilania. Ponowne 
uruchomienie spowoduje wyłączenie i włączenie zasilania i wymusi ponowne podłączenie soun‑
dbar do sieci.

Aplikacja Play-Fi zgłasza "utracone urządzenia Play-Fi".
• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
• Sprawdź, czy masz silny sygnał sieciowy.
• Sprawdź, czy połączenie sieciowe nie zostało utracone.
• Sprawdź, czy nie ma innych urządzeń, które mogą powodować duży ruch w sieci.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne lub komputer nie opuściło zasięgu routera.
• Sprawdź, czy urządzenie mobilne lub komputer i soundbar są podłączone do tej samej sieci.
• Sprawdź, czy bezprzewodowe przesyłanie dźwięku z odtwarzacza dźwięku nie zostało przejęte 
przez inną aplikację.
• Wyjdź, a następnie uruchom ponownie aplikację DTS Play‑Fi.
• Odinstaluj, ponownie pobierz i ponownie zainstaluj aplikację DTS Play‑Fi na swoim urządzeniu 
mobilnym lub komputerze.
• Uruchom ponownie soundbar. Odłącz soundbar, poczekaj 30 sekund, podłącz ją ponownie i na‑
ciśnij przycisk zasilania. Ponowne uruchomienie spowoduje przełączenie zasilania, włącz i wyłącz 
i włącz soundbar, aby ponownie połączyć się z siecią.
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Rozwiązywanie problemów
Brak wyjścia z głośnika soundbar
• Sprawdź, czy soundbar jest włączony lub wyciszony.
• Sprawdź, czy soundbar jest ustawiony na właściwe wejście.
• Sprawdź, czy wszystkie elementy systemu są włączone i odtwarzany jest materiał źródłowy.
• Wyłącz i włącz soundbar za pomocą pilota lub przycisku sterowania.
• Odłącz soundbar, odczekaj 30 sekund i podłącz ją ponownie.
• Sprawdź, czy wszystkie kable połączeniowe są podłączone na obu końcach.
• Jeśli to konieczne, spróbuj podłączyć alternatywny komponent źródłowy, aby upewnić się, że 
oryginalny komponent źródłowy nie stanowi problemu.

Brak dźwięku przestrzennego
• Przejrzyj sekcję "Połączenie" w niniejszej instrukcji, aby lepiej zrozumieć zalecane metody 
połączenia i możliwe opcje, które mogą wpłynąć na zdolność soundbara do odbierania wielokana‑
łowego zakodowanego dźwięku z telewizora i inne komponenty źródła audio/wideo.

Dźwięk dochodzi zarówno z mojego zestawu głośnikowego, jak i z mojego telewizora
• Podczas odtwarzania soundbara w celu odtworzenia dźwięku, wyjście audio telewizora po‑
winno zostać pokonane. Niektóre telewizory umożliwiają wyłączenie głośnika wewnętrznego za 
pośrednictwem systemu menu telewizora. Inne telewizory mogą wymagać ustawienia głośności 
telewizora na "zero" lub "wyciszenia" telewizora. Soundbar jest zbyt cichy, nawet gdy soundbar 
jest pogłoszony
• Sprawdź, czy wyjście w telewizorze lub innych źródłowych komponentach nie jest podłączone 
przez wyjście o zmiennej wartości. Czasami ta opcja może być skonfigurowana w menu składni‑
ków źródłowych. Proszę zapoznać się z podręcznikiem dla danego komponentu źródłowego.

Soundbar nie uczy się kodów z pilota zdalnej kontroli
• Przejrzyj sekcję "Opcja menu: poznaj" w tej instrukcji.
• Podczas procesu uczenia trzymaj zdalny 30 cm od głośnika.
• Naciśnij cztery razy odpowiedni przycisk na drugim pilocie.
• Jeśli soundbar już poznał kod i próbujesz zaprogramować ten sam kod dla drugiej funkcji, soun‑
dbar odpowie "niepowodzeniem".
• Mogą występować piloty, których nie można się nauczyć, lub których soundbar nie może się 
poprawnie uczyć. Ze względu na liczbę dostępnych pilotów zdalnej kontroli nie można doradzić, 
która z nich będzie działać lub nie.
• Sprawdź instrukcję obsługi i / lub stronę internetową producenta pod kątem pilota na rynku wtór‑
nym, aby sprawdzić, czy obsługiwany jest MartinLogan. Jeśli tak, zamiast "uczyć się", użyj kodu 
podanego przez producenta, aby zaprogramować pilota na rynku wtórnym.

Pilot soundbara nie działa
• Wymień baterie pilota na odpowiednie baterie.
• Upewnij się, że baterie są zainstalowane we właściwej orientacji.
• Jeśli nowe baterie nie rozwiążą problemu, możesz mieć wadliwy pilot. Skontaktuj się z Obsługą 
Klienta, aby uzyskać pomoc.

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania soundbar wyłącza się, gdy telewizor 
włącza się
• Włącz telewizor. Ręcznie naciśnij przycisk zasilania na soundbarze, aby zarówno soundbar, jak i 
telewizor były włączone w tym samym czasie

Brak dźwięku pochodzącego z zewnętrznego subwoofera
• Sprawdź, czy zewnętrzny subwoofer jest włączony.
• Sprawdź, czy soundbar jest skonfigurowany do przewodowego lub bezprzewodowego połącze‑
nia subwoofera. Patrz sekcja "Połączenie subwoofera" w tej instrukcji.
• Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego, sprawdź, czy kable subwoofera są podłączone do 
złącza Sub‑Out na soundbarze i do odpowiedniego wejścia na subwooferze.
• Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, spróbuj ponownie zsynchronizować połączenie 
bezprzewodowe. Patrz sekcja "Połączenie subwoofera" w tej instrukcji.



Rozwiązywanie problemów
• Odłącz soundbar, odczekaj 30 sekund i podłącz ją ponownie. Jeśli próba synchronizacji się nie 
udała, przed ponowną synchronizacją może być konieczne wyłączenie zarówno soundbar, jak i 
odbiornika bezprzewodowego subwoofera.
• Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, przenieś subwoofer bliżej soundbara.
• Wyłącz i włącz soundbar za pomocą pilota zdalnego sterowania lub przycisku zasilania panelu 
sterowania.
• Odłącz soundbar, odczekaj 30 sekund i podłącz ją ponownie.

Zewnętrzny sub jest zbyt cichy
• Zwiększ głośność subwoofera.
• Dostosuj ustawienie poziomu basów w systemie menu zestawu głośnikowego.
• Spróbuj przenieść subwoofer w inne miejsce w pokoju odsłuchowym.

Mój soundbar nie działa zgodnie z oczekiwaniami
• Wyłącz i włącz soundbara za pomocą pilota zdalnej kontroli lub przycisku zasilania panelu 
sterowania 
• Odłącz soundbara, odczekaj 30 sekund i podłącz ją ponownie.
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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.

Specyfikacje
    Cadence  

Ethernet    Tak
Moc wzmacniacza   1270 W (moc szczytowa)
    135 W RMS
    wyjście połączone na 9 wzmacniaczy
Aplikacje do sterowania   DTS Play Fi, AirPlay
Złącza wejściowe cyfrowe  3 x HDMI, 2 x Optyczne SPDIF
Złącza wejściowe analogowe  2 x stereo RCA  
Złącza wyjściowe cyfrowe  1 x HDMI ARC Out
Złącza wyjściowe analogowe  1 x IR, 1 x subwooferowe RCA ‑ wbudowany i bezprzewodowy transmiter SWT‑SB
    adaptor: wejście: AC 100–240V, 50/60Hz
    wyjście: DC 9V, 0.5A
Łączność bezprzewodowa  WI‑Fi, Bluetooth
    2.4 GHz i 5.0 GHz; 802.11 a/b/g/n
Pasmo przenoszenia   65 ‑ 20 kHz (±2dB, 1/3 oktawy na osi kanału)  
Przetwornik pełnozakresowy  9 x 6.4cm, stożek kompozytowy wysokiego wychyłu,
    asymetryczna obudowa niwelująca rezonanse  
Funkcje / wyposażenie   Komponenty: przedwzmacniacz DSP
    Dekodowanie: Dolby® Digital, DTS Digital Surround™
    Dołączone akcesoria:
     • pilot z bateriami,
     • mikrofon i kabel USB do obsługi ARC™
     • bezprzewodowy transmiter subwooferowy SWT‑SB z zasilaczem
     • zestaw śrub do montażu naściennego
     • nadajnik IR
     • kabel zasilający
Zużycie energii   180 W (maksymalne), Standby: <0.5 W
Wymiary (W x S x G)   5.4 kg / szt.  
Waga    156.1 x 33.9 x 69.9 cm
    12.7 x 117 x 9.9 cm (montaż na ścianie)
    8.9 x 117 x 12.7 cm (montaż na meblu)

      
    


