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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
WAŻNE
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE SEKCJĘ PRZED OBSŁUGĄ!

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

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

PRACOWNIKOM SERWISU.

   

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

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

Chroń urządzenie przed: wilgocią, wodą i kurzem.

Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na obudowie.

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

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

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

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

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

Nigdy nie rozkręcaj urządzenia lub modyfikuj go w dowolny sposób.

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

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

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

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

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

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

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

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

Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością 
wystąpienia nieizolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, 
które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka. 
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Zestaw
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Wstęp
Dziękuję za to, że kochasz to, co robimy i dzięki czemu możemy robić to, co kochamy - właściciel 
Martin Logan. Specjalny zespół inżynierów i projektantów Martin Logan opracował kolumnę 
Crescendo X, aby zapewnić wyjątkową jakość dźwięku z jednego systemu, łatwo zintegrować 
i zainstalować w różnych środowiskach. Crescendo X tworzy pole dźwiękowe o bogatym i 
szczegółowym brzmieniu, a w skład systemu wchodzą dwa przetworniki wysokotonowe (z 
nagrodzoną technologią Martin Logan Folded Motion), przetwornik niskotonowy o wysokiej 
wydajności oraz trzy kanały dedykowanego wzmocnienia klasy D dające100W całkowitej mocy 
systemu.

Zaawansowany 24-bitowy przedwzmacniacz 48 kHz DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnału) 
pozwala marce Martin Logan zastąpić dedykowane systemy stereo rozwiązaniem 
jednoczęściowym, zdolnym do reprodukcji dźwięku z niezachwianą dokładnością, rozdzielczością 
i szczegółami - inspiracją dla każdego projektu Martin Logan. Dodatkowo, aby uzyskać w pełni 
autentyczny dźwięk, Crescendo X sprawia, że podłączenie dedykowanego subwoofera jest 
tak proste, jak naciśnięcie jednego przycisku. Pilot zdalnego sterowania Crescendo X szybko 
dostosowuje głośność, wybiera wejścia i kontroluje media. Pilot pozwala również na łatwe 
przełączanie pomiędzy dwoma dyskretnymi trybami akustycznymi - tryb "Bass +" (dla chwil 
wymagających nieco dodatkowego podbicia) i tryb "Normalny", który przywraca normalne 
poziomy.

UMIEJSCOWIENIE
Zalecamy umieszczenie kolumny na powierzchni zapewniającej szeroką, poziomą i stabilną 
platformę, taką jak stolik lub stojak audio/wideo.
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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Połączenia
Uwaga! 
Wyłącz kolumnę przed wykonaniem lub przerwaniem jakichkolwiek 
połączeń sygnałowych! Przewodu zasilającego nie należy instalować, 
wyjmować ani odłączać od kolumny, gdy drugi koniec jest podłączony do 
źródła prądu przemiennego.

POŁĄCZENIE ZASILANIA AC
Przewód zasilający powinien być mocno włożony do gniazda zasilania z tyłu produktu bezprze-
wodowego, a następnie do dowolnego wygodnego gniazda ściennego prądu przemiennego. Jeśli 
korzystasz z produktu Martin Logan poza krajem, w którym został zakupiony, upewnij się, że za-
silanie prądem przemiennym dostarczane w dowolnej kolejnej lokalizacji jest odpowiednie przed 
podłączeniem i obsługą urządzenia. W przypadku próby użycia niewłaściwego źródła zasilania 
prądem przemiennym kolumna może doświadczyć poważnej awarii lub poważnych uszkodzeń.
Gdy przycisk zasilania na tylnym panelu jest ustawiony na "Off" kolumna jest całkowicie wyłączo-
na, w tym wszystkie połączenia sieciowe (Wi-Fi i Ethernet są wyłączone).

PODŁĄCZENIE - WEJŚCIA
Połączenia wykonuje się w sekcji wejścia sygnału na tylnym panelu elektroniki produktu. Kolumna 
wyposażona jest w następujące wejścia audio:
• Wejście Ethernet: służy do przesyłania strumieniowego audio z DTS Play-Fi® Apple AirPlay.
• Wejście Wi-Fi: używane do przesyłania strumieniowego audio z DTS Play-Fi® lub Apple AirPlay.
• Aux [pomocnicze]: używane do cyfrowego optycznego (Toslink) lub analogowego wejścia. To 
wejście będzie akceptować standardowe wejście słuchawkowe 3.5mm lub wtyczkę mini-Toslink. 
Do cyfrowego połączenia optycznego wymagany jest specjalny kabel mini-Toslink do Toslink lub 
adapter mini-Toslink.
• Bluetooth: używane do przesyłania strumieniowego z kompatybilnych urządzeń wyposażonych 
w Bluetooth, w tym urządzeń Bluetooth aptX®.

Pamiętaj, że podczas używania tej kolumny do odtwarzania dźwięku z telewizora przez połą-
czenie pomocnicze (cyfrowe lub analogowe), wyjście audio telewizora powinno zostać dezakty-
wowane. Niektóre telewizory umożliwiają wyłączenie głośnika wewnętrznego za pośrednictwem 
systemu menu telewizora. Inne telewizory mogą wymagać ustawienia głośności telewizora na 
"zero" lub "wyciszenie". Ponadto telewizor może wymagać włączenia cyfrowego wyjścia optycz-
nego i / lub skonfigurowania wyjścia dla dźwięku 2-kanałowego (stereo). Proszę zapoznać się z 
instrukcją obsługi telewizora.
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Połączenia
PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA
Możesz wybrać osobny subwoofer, aby poprawić bas. Subwoofer można podłączyć poprzez złą-
cza RCA "Left / Right Out". Zalecamy użycie subwoofera marki Martin Logan. Używając wysokiej 
jakości kabli RCA zaprojektowanych do podłączenia subwoofera, podłącz wyjścia RCA z Crescen-
do X do wejścia LFE/Sub na subwooferze. 
Na tylnym panelu kolumny ustaw przycisk Sub Out na "On". Po włączeniu subwoofera, głębokie 
brzmienie basów zostanie zredukowane (aby zoptymalizować wydajność), a informacje o basie 
będą wysyłane bezpośrednio do zewnętrznego subwoofera w celu uzyskania głębszej, rozszerzo-
nej, ogólnej odpowiedzi basowej. Odwołaj się do instrukcji obsługi subwoofera, aby dowiedzieć 
się, jak prawidłowo wyregulować elementy poziomu i fazy, aby uzyskać odpowiednie połączenie 
z kolumną. Gdy opcja Sub Out jest ustawiona na "On", kolumna będzie obsługiwała ustawienie 
zwrotnicy na subwooferze, osiągając idealne połączenie z kolumną.
Z tego powodu zwrotnicę subwoofera należy ustawić na "bypass" lub "LFE". W przypadku sub-
wooferów, które nie mają ustawienia opcji "bypass" lub "LFE", zalecamy ustawienie zwrotnicy na 
najwyższe ustawienie - pamiętaj, zwrotnica kolumny będzie obsługiwać otrzymany z urządzenia 
sygnał.

Korzystanie z subwoofera Martin Logan Dynamo:
Jeśli korzystasz z subwoofera marki Martin Logan z serii Dynamo, zalecamy rozpoczęcie od 
następujących ustawień subwoofera:
• Filtr dolnoprzepustowy: Bypass
• Faza: 0 °
• Głośność: pokrętło ustawione w pozycji pionowej (od godziny 12 do godziny 1)

Rys. 1 Panel sterowania
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Sterowanie

Przegląd połączeń

Digital Optical: nazywany również Toslink, to połączenie wykorzystuje jeden kabel do 
przesyłania cyfrowych informacji dźwiękowych (bez wideo). Cyfrowy kabel optyczny za-
pewnia wysokiej jakości cyfrowe połączenie i przekazuje wielokanałowy dźwięk zakodowa-
ny między komponentem źródłowym a urządzeniem wyjściowym audio. Wejście pomocni-
cze tego głośnika akceptuje cyfrowe połączenie optyczne za pomocą adaptera mini-Toslink 
(dołączonego do tego głośnika). Linki Toslink do mini-Toslink mogą być również dostępne 
u Twojego dealera.

Analogowe RCA L/R: te przewody są używane do przesyłania informacji audio (bez wi-
deo). Analogowy kabel RCA może przekazywać tylko jeden kanał informacji audio między 
komponentem źródłowym, a urządzeniem wyjściowym audio. Aby uzyskać dwa kanały 
audio (lewy / prawy), należy połączyć w pary stereo (dwa złącza na każdym kroku) ana-
logowe kable RCA. Wejście pomocnicze tej kolumny może odbierać analogowy sygnał 
stereofoniczny za pośrednictwem kabla przy użyciu 3.5 mm gniazda słuchawkowego. Jeśli 
podłączysz kolumnę do urządzenia (takiego jak stacja dokująca lub odtwarzacz CD) do 
lewego / prawego wyjścia analogowego RCA, będziesz potrzebował specjalnego kabla 
z gniazdem 3.5 mm typu słuchawkowego na jednym końcu i lewymi / prawymi gniazdami 
RCA na drugim końcu.

Analogowe słuchawkowe jack 3.5 mm stereo: ten kabel służy do przekazywania infor-
macji audio (bez wideo). Użytkownicy mogą znajdować komponenty źródłowe, takie jak 
odtwarzacze multimediów cyfrowych i stacje dokujące, korzystając ze złącza słuchawko-
wego 3.5 mm. Wejście pomocnicze w tej kolumnie akceptuje wejście stereo analogowe 
za pośrednictwem kabla ze złączem słuchawkowym 3.5mm (jack). Urządzenia te mają 
również "regulację głośności", która zwiększa lub zmniejsza poziom sygnału wyjściowego. 
Jeśli podłączasz urządzenie, które pozwala na regulację głośności (jak cyfrowy odtwarzacz 
multimedialny lub telefon komórkowy) zalecamy, aby głośność na urządzeniu nie była usta-
wiona na maksimum. Gdy głośność jest ustawiona na maksymalną wartość, wzmacniacz w 
urządzeniu zewnętrznym może wprowadzić podwyższone zniekształcenie sygnału dźwię-
kowego, który z kolei zostanie przekazany do kolumny i dodatkowo wzmocniony, powodu-
jąc jeszcze większe zniekształcenia.
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Sterowanie
   

 

 

Ethernet: Ten kabel umożliwia fizyczne podłączenie urządzenia do sieci LAN (sieć lokal-
na). Po podłączeniu do sieci LAN informacje dźwiękowe mogą być przesyłane do tego gło-
śnika 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 połączenia Ethernet. Jednak w niektórych instalacjach połączenie przewodowe Ethernet 
może być bardziej pożądane niż połączenie bezprzewodowe.

Wi-Fi: ta technologia połączenia bezprzewodowego łączy urządzenie z siecią lokalną 
(LAN). Po podłączeniu do sieci LAN informacje dźwiękowe mogą być wysyłane do kolumny 
przy użyciu różnych protokołów (takich jak Play-Fi lub AirPlay). Jeśli do połączenia z siecią 
LAN jest używane połączenie Ethernet, nie ma potrzeby korzystania z połączenia Wi-Fi. W 
niektórych instalacjach połączenie przewodowe Ethernet może być bardziej pożądane niż 
połączenie bezprzewodowe.

Bluetooth: ta technologia połączeń bezprzewodowych pozwala na podłączenie wielu urzą-
dzeń do urządzenia wyjściowego audio i strumieniowego przesyłania dźwięku. Bluetooth 
nawiązuje połączenie bezpośrednio z urządzeniem wyjściowym audio i nie wymaga podłą-
czania żadnego urządzenia do sieci LAN.

Zależność wejście - głośność

W zależności od wejścia wybranego na kolumnie głośność będzie wykazywać różne zachowania.

WEJŚCIE GŁOŚNIKOWE KOLOR DIODY LED GŁOŚNOŚĆ

Bezprzewodowe lub Ethernet
(używając AirPlay lub Play-Fi)

Fioletowy (migając na fioletowo sygna-
lizuje brak sieci)

Głośność na urządzeniu/pilocie i kolumnie są 
zsynchronizowane i kontrolują się nawzajem.

AUX (pomocnicze) Zielony Głośność na urządzeniu / pilocie i głośność
na kolumnie są kontrolowane oddzielnie. *

Bluetooth Niebieski Głośność na urządzeniu / pilocie i głośność
na kolumnie są kontrolowane oddzielnie. *

* Urządzenia podłączone za pośrednictwem urządzeń dodatkowych i Bluetooth często mają 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 takim ustawieniu bowiem 
wzmacniacz w urządzeniu zewnętrznym może wprowadzić wyższy poziom zniekształceń sygnału dźwiękowego, który z 
kolei będzie dalej wzmacniany przez kolumnę. Znajdź głośność pomiędzy 50-75% maksymalnej głośności urządzenia i 
użyj regulatora głośności kolumny, aby dostosować końcowy poziom głośności.
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Sterowanie
STANDBY/MUTE: ten przycisk wycisza kolumnę i przełącza pomiędzy trybem pracy 
i czuwania. Aby wyciszyć, naciśnij raz przycisk (przednia dioda LED miga na czer-
wono). Aby wejść w tryb pracy, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy 
(przednia dioda zmieni kolor na czerwony). Jeśli przez dziesięć minut nie zostanie 
wykryty sygnał dźwiękowy, kolumna automatycznie przejdzie w tryb pracy sieciowej 
(Wi-Fi i Ethernet pozostaną aktywne). Gdy kolumna znajduje się w trybie gotowości, 

naciśnij przycisk jeden raz, aby wyjść. Nowy sygnał audio automatycznie wybudzi kolumnę. Uwa-
ga! Jeśli wejście pomocnicze ma kabel podłączony do złącza (z aktywną treścią audio lub bez 
niej), kolumna nie przejdzie automatycznie w tryb czuwania i nie pozostanie w trybie gotowości, 
nawet jeśli zostanie aktywowany ręcznie (rys. 2).

INPUT: Przechodzenie między wejściami audio.
Kolejność wejść to:
Sieć Wi-Fi/Ethernet (fioletowy)>Pomocnicze (zielony)>Bluetooth (niebieski) (rys. 2).
FRONT LED: dioda LED z przodu kolumny wskazuje następujące elementy (rys. 2):

• Brak koloru: kolumna nie ma zasilania (lub aktualizacji oprogramowania).
• Czerwony: kolumna jest w trybie gotowości
• Miga na czerwono: kolumna jest wyciszona
• Fioletowy: aktywne wejście bezprzewodowe / Ethernet
• Migające fioletowe: wejście bezprzewodowe / Ethernet aktywne 
        (brak podłączonej sieci)
• Zielony: aktywne wejście pomocnicze

       • Niebieski: aktywne wejście Bluetooth

VOL- / VOL+: reguluje poziom głośności (rys. 2). Więcej informacji znaj-
duje się w części o zależności głośności a wybranego wejścia.
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Pilot zdalnej kontroli
STANDBY: ten przycisk przełącza pomiędzy trybem włączania a trybem gotowości. Jeśli przez 
dziesięć minut nie zostanie wykryty sygnał dźwiękowy, kolumna automatycznie przejdzie w tryb 
gotowości sieciowy (Wi-Fi i Ethernet pozostaną aktywne). Gdy kolumna znajduje się w trybie goto-
wości, naciśnij przycisk jeden raz, aby wyjść. Nowy sygnał audio automatycznie obudzi kolumnę. 
Należy pamiętać, że jeśli wejście pomocnicze ma kabel podłączony do złącza (z aktywną treścią 
audio lub bez niej), kolumna nie przejdzie automatycznie w tryb czuwania i nie pozostanie w trybie 
gotowości, nawet jeśli zostanie aktywowana ręcznie.

MUTE: wycisza głośność. Drugie naciśnięcie przywróci poprzednie ustawienie głośności. Ponadto 
można wyłączyć wyciszenie, naciskając jeden z przycisków głośności. Gdy wyciszenie jest aktyw-
ne, przednia dioda LED zacznie migać na czerwono.

VOL+ / VOL-: regulacja poziomu głośności. Zobacz więcej w dziale o regulacji głośności.

PLAY / PAUSE: przełącza pomiędzy odtwarzaniem lub pauzą. Ten przycisk działa, gdy źródło jest 
połączone za pomocą AirPlay lub Play-Fi.

BASS MODE - NORMAL: normalny poziom basów.

BASS MODE - BASS+: pogłębiony poziom basów.

INPUT - WIRELESS / ETHERNET: ustawia aktualne wejście do odbiera-
nia sygnału audio z sieci lokalnej poprzez połączenie Wi-Fi lub Ethernet 
(za pomocą AirPlay lub Play-Fi®).

INPUT - AUXILIARY: ustawia wejście do odbierania sygnału audio z wej-
ścia pomocniczego za pośrednictwem wejścia cyfrowego optycznego mini 
Toslink lub analogowego złącza słuchawkowego jack 3.5 mm.

INPUT - BLUETOOTH: ustawia bieżące wejście do odbierania sygnału 
audio z urządzenia obsługującego Bluetooth, które jest połączone bez-
przewodowo z kolumną. Włącz Bluetooth, naciśnij przycisk wejścia, aby 
przełączyć źródło na Bluetooth. Aby wyłączyć Bluetooth, wybierz wejście 
inne niż Bluetooth.

ZMIANA BATERII W PILOCIE ZDALNEJ KONTROLI
Pilot używa dwóch baterii typu AAA. Otwórz komorę baterii w pilocie za 
pomocą śrubokręta usuwając śrubę znajdującą się na spodzie pilota.

Rys. 2 Pilot zdalnej kontroli

Uwaga! 
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niepra-
widłowej wymiany baterii. Zalecane są wyłącznie baterie o 
tym samym typie!



12

Pilot zdalnej kontroli
Sterowanie funkcjami a rodzaj wejścia

W zależności od wejścia wybranego na kolumnie pilot będzie sterował funkcjami w różny sposób.

Wejście głośnika

Kolor diody LED Fioletowy

Bezprzewodowo
/ Ethernet

Fioletowy

Bezprzewodowo
/ Ethernet

Fioletowy

Bezprzewodowo
/ Ethernet

Zielony

WEJŚCIE
pomocnicze

Niebieski

Bluetooth

* Urządzenia podłączone za pośrednictwem urządzeń dodatkowych i Bluetooth często mają 
własną regulację głośności, która jest niezależna 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 dźwięko-
wego, który z kolei będzie dalej wzmacniany przez kolumnę. Znajdź głośność pomiędzy 50, 
a 75% maksymalnej głośności urządzenia i użyj regulacji głośności kolumny, aby dostosować 
końcowy poziom głośności.

Cyfrowe lub
analogowe
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Przewodnik po korzystaniu z transmisji strumieniowej

URZĄDZENIE APLIKACJA ZAWARTOŚĆ WSPARCIE DLA MULTI-ROOM

• Wybierz usługi muzyczne
• Muzyka iTunes przechowywana 

na urządzeniu

• Zawartość audio iTunes
• Wszystkie aplikacje muzyczne na iOS

• Wybierz usługi muzyczne
• Muzyka iTunes przechowywana 

na urządzeniu

• Cała zawartość audio

• Cała zawartość audio

• Zawartość audio iTunes • Do 6

• Do 8
• Wielu jednoczesnych użytkowników
• Kolumny można ustawić w strefie

• Do 6

• Do 8
• Wielu jednoczesnych użytkowników
• Kolumny można ustawić w strefie

• 1 do 1

• Do 8
• Wielu jednoczesnych użytkowników
• Kolumny można ustawić w strefie

WYMOGI SIECIOWE
Aby połączyć urządzenie bezprzewodowe z siecią, musisz posiadać:
• Router bezprzewodowy.
• Szybkie łącze internetowe do niezawodnego odtwarzania internetowych usług muzycznych.
• Przygotuj hasło sieciowe przed podłączeniem urządzenia bezprzewodowego do sieci.

WSKAZÓWKA! Jeśli łączność bezprzewodowa jest słaba lub niedostępna, połącz się z routerem 
za pomocą kabla Ethernet.
WSKAZÓWKA! Twój produkt bezprzewodowy komunikuje się z sieciami bezprzewodowymi 
obsługującymi standard 802.11g/n. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zaleca się sieć obsługującą 
technologię bezprzewodową 802.11n. Można korzystać z sieci obsługującej standard 802.11b, 
ale będzie ona skutecznie przesyłana strumieniowo tylko do jednego urządzenia wyposażonego 
w DTS Play-Fi. Twój produkt bezprzewodowy komunikuje się za pośrednictwem pasma bezprze-
wodowego 2.4 GHz, jednak może się on spowolnić w lokalizacjach, takich jak miejsca, w których 
działa wiele routerów. W związku z tym produkt bezprzewodowy może przeskakiwać 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.

WYMOGI DOTYCZĄCE PROGRAMU APPLE
• Urządzenie z systemem iOS z systemem iOS 4.3.3 lub nowszym.
• Komputer Mac z systemem OS X Mountain Lion lub nowszym.
• Komputer Mac lub PC z iTunes 10.2.2 lub nowszym.
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WSKAŹNIK WI-FI
Kontrolka Wi-Fi informuje o tym, co robi produkt bezprzewodowy (rys. 1).
• Szybkie miganie: uruchamianie.
• Miga: połączenie z routerem bezprzewodowym.
• Wolny impuls: tryb konfiguracji punktu dostępu.
• Dwa mrugnięcia i pauza: tryb chroniony WPS (Wi-Fi Protected Setup).
• Stałe światło: podłączony do routera bezprzewodowego.
• Brak świata: podłączony do routera za pośrednictwem sieci Ethernet.

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

PODŁĄCZENIE DO BEZPRZEWODOWEJ SIECI:
PUNKT KONTROLNY DOSTĘPU [Access Point Setup]
Konfiguracja punktu dostępu powoduje, że bezprzewodowy produkt Martin Logan zachowuje się 
tak, jakby był routerem bezprzewodowym. Korzystając z laptopa lub komputera PC obsługującego 
Wi-Fi, łącz się bezpośrednio z urządzeniem bezprzewodowym za pomocą Wi-Fi, wybierz domową 
sieć bezprzewodową i wprowadź hasło sieciowe.
1. Aby uzyskać optymalne warunki konfiguracji, umieść urządzenie bezprzewodowe obok routera 
bezprzewodowego. Po ustawieniu Wi-Fi urządzenie może zostać przeniesione do ostatecznej 
lokalizacji.
2. Podłącz bezprzewodowy produkt i naciśnij przycisk zasilania. Kontrolka Wi-Fi zacznie szybko 
migać przez około 20 sekund, podczas gdy Twój produkt bezprzewodowy się uruchomi. Jeśli pro-
dukt bezprzewodowy nie jest skonfigurowany do łączenia się z siecią, będzie nadal migać. Jeśli 
jest to pierwszy raz, gdy Twój nowy produkt bezprzewodowy jest podłączony, lampka wskaźnika 
Wi-Fi zacznie pulsować powoli. Jeśli produkt bezprzewodowy jest już skonfigurowany do łączenia 
się z siecią Wi-Fi, przycisk zmieni kolor na stały (podłączony) lub szybko mignie (nie jest podłą-
czony).
3. Gdy lampka wskaźnika Wi-Fi zacznie powoli pulsować, urządzenie bezprzewodowe będzie w 
trybie punktu dostępowego i będzie gotowe do połączenia z siecią bezprzewodową.
Uwaga! Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie pulsuje powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji Wi-Fi 
przez 8 sekund. Usłyszysz dwa tony - jeden po 3 sekundach i drugi po 8 sekundach. Po 20 
sekundach kontrolka Wi-Fi zacznie pulsować powoli, aby wskazać, że tryb Punktu Dostępowego 
jest gotowy. W dowolnym momencie możesz ponownie nacisnąć ten przycisk, aby anulować tryb 
ustawień.

Użytkownicy urządzeń z Androidem:
a) Uruchom aplikację DTS Play-Fi.
b) Aplikacja automatycznie odnajdzie Twoje urządzenie i wyświetli podpowiedzi dotyczące konfi-
guracji.
c) Dotknij przycisku "Setup" na ekranie.
d) Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej; aplikacja połączy Twoje urządzenie z 
Twoją siecią. Zauważysz, że dioda wskaźnika Wi-Fi zmieniła się z migającego na ciągły. Może 
to potrwać do minuty. Jeśli po minucie przycisk będzie szybko migał, instalacja się nie powiodła i 
powinieneś spróbować ponownie.
e) Twój produkt bezprzewodowy jest teraz podłączony do Twojej sieci bezprzewodowej. Pod-
łącz swoje urządzenie mobilne do sieci bezprzewodowej. Możesz zmienić nazwę urządzenia za 
pomocą aplikacji.
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Użytkownicy urządzeń iOS:
Uwaga! podczas korzystania z urządzenia z systemem iOS urządzenie bezprzewodowe może 
przesyłać 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". Twój bezprzewo-
dowy produkt pojawi się pod nagłówkiem "set up new airplay speaker..."
c) Wybierz bezprzewodowy produkt z listy. W nazwie będzie mieć "Play-Fi".
d) W menu "AirPlay Setup" pojawi się monit o wybranie sieci Wi-Fi i nazwę kolumny (nie będzie 
konieczne wprowadzanie hasła sieciowego).
e) Po podłączeniu urządzenia zauważysz, że kontrolka Wi-Fi na urządzeniu bezprzewodowym 
zmieni 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.
f) Twój produkt bezprzewodowy jest teraz podłączony do sieci bezprzewodowej. Podłącz urządze-
nie z systemem iOS do sieci bezprzewodowej.

Użytkownicy komputerów PC:
a) Uruchom aplikację DTS Play-Fi®.
b) Aplikacja automatycznie wyszuka Twoje urządzenie i wyświetli monit o skonfigurowanie. Jeśli 
aplikacja nie poprosi o skonfigurowanie nowego urządzenia, w aplikacji przejdź do ekranu usta-
wień i kliknij "Konfiguracja urządzenia Play-Fi". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.
c) Kliknij przycisk "Ustawienia" na ekranie.
d) Wybierz kolumny, które chcesz skonfigurować.
e) Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej; aplikacja połączy Twoje urządzenie z Twoją 
siecią. Zauważysz, że dioda wskaźnika 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.
f) Twój produkt bezprzewodowy jest teraz podłączony do sieci bezprzewodowej. Podłącz ponow-
nie komputer do sieci bezprzewodowej. Możesz zmienić nazwę urządzenia za pomocą aplikacji.

PODŁĄCZENIE DO CHRONIONEJ BEZPRZEWODOWEJ SIECI: WI-FI KONFIGURACJA WPS
Funkcja Wi-Fi Protected Setup (WPS) to funkcja dostępna na większości routerów bezprzewo-
dowych, która umożliwia bezpieczne i automatyczne łączenie się z siecią bezprzewodową bez 
konieczności podawania hasła. WPS nie jest standardową funkcją we wszystkich routerach i tylko 
jeden produkt bezprzewodowy może być skonfigurowany naraz.
1. Aby uzyskać optymalne warunki konfiguracji, umieść urządzenie bezprzewodowe obok routera 
bezprzewodowego. Po ustawieniu Wi-Fi urządzenie może zostać przeniesione do ostatecznej 
lokalizacji.
2. Podłącz bezprzewodowy produkt i naciśnij przycisk zasilania. Kontrolka Wi-Fi zacznie szybko 
migać przez około 20 sekund, podczas gdy Twój produkt bezprzewodowy się uruchomi. Jeśli pro-
dukt bezprzewodowy nie jest skonfigurowany do łączenia się z siecią, będzie nadal migać. Jeśli 
jest to pierwszy raz, gdy Twój produkt bezprzewodowy jest podłączony, lampka wskaźnika Wi-Fi 
zacznie pulsować powoli. Jeśli produkt bezprzewodowy jest już skonfigurowany do łączenia się z 
siecią Wi-Fi, przycisk zmieni kolor na stały (podłączony) lub szybko mignie (nie jest podłączony).
3. Aby zainicjować funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS) przez 3 sekundy, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk konfiguracji bezprzewodowej z tyłu urządzenia bezprzewodowego, aż usłyszysz sygnał 
dźwiękowy. Kontrolka Wi-Fi będzie migać dwa razy w ciągłych odstępach czasu, wskazując tryb 
WPS. Teraz naciśnij przycisk WPS (    ) na routerze. Jeśli nie możesz znaleźć przycisku WPS na 
routerze, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.
4. Gdy kontrolka Wi-Fi zaświeci się na stałe (nie miga), oznacza to, że produkt bezprzewodowy 
jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli po minucie przycisk będzie szybko migał, instala-
cja się nie powiodła i powinieneś spróbować ponownie.
5. Podłącz urządzenie mobilne lub komputer do tej samej sieci, co urządzenie bezprzewodowe. 
Uruchom aplikację DTS Play-Fi. Po uruchomieniu automatycznie wykryje produkt bezprzewodowy 
i wyświetli monit o podanie nazwy produktu bezprzewodowego.
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Sprawdź w instrukcji obsługi routera, czy funkcja WPS jest dostępna lub poszukaj przycisku na 
routerze oznaczonego logo WPS (    ). Jeśli Twój router nie ma WPS, użyj Access Point Wireless 
Setup.

PODŁĄCZENIE DO SIECI PRZEWODOWEJ
1. Za pomocą kabla Ethernet połącz urządzenie bezprzewodowe z routerem.
2. Podłącz bezprzewodowy produkt i naciśnij przycisk zasilania. Kontrolka Wi-Fi zacznie szybko 
migać przez około 20 sekund, podczas gdy Twój produkt bezprzewodowy się uruchomi.
3. Kontrolka Wi-Fi zgaśnie, gdy produkt bezprzewodowy zostanie podłączony przez Ethernet.
4. Podłącz swoje urządzenie mobilne lub komputer do tej samej sieci, co urządzenie bezprze-
wodowe. Uruchom aplikację DTS Play-Fi®. Po uruchomieniu automatycznie wykryje produkt 
bezprzewodowy i wyświetli monit o podanie nazwy produktu bezprzewodowego.

APPLE AIRPLAY SETUP (BEZ APLIKACJI DTS)
Jeśli nie chcesz instalować i używać aplikacji DTS Play-Fi®, nadal możesz skonfigurować bez-
przewodowy produkt do pracy z iTunes i AirPlay na Macu lub komputerze z systemem Windows, 
wykonując poniższą procedurę.

Alternatywne połączenie dla komputerów Mac i Windows:
1. Aby uniknąć opóźnienia konfiguracji bezprzewodowej, umieść bezprzewodowy produkt w pobli-
żu routera podczas konfiguracji bezprzewodowej.
2. Podłącz bezprzewodowy produkt i naciśnij przycisk zasilania. Kontrolka Wi-Fi zacznie szybko 
migać przez około 20 sekund, podczas gdy Twój produkt bezprzewodowy się uruchomi. Jeśli pro-
dukt bezprzewodowy nie jest skonfigurowany do łączenia się z siecią, będzie nadal migać. Jeśli 
jest to pierwszy raz, gdy Twój nowy produkt bezprzewodowy jest podłączony, lampka wskaźnika 
Wi-Fi zacznie pulsować powoli. Jeśli produkt bezprzewodowy jest już skonfigurowany do łączenia 
się z siecią Wi-Fi, przycisk zmieni kolor na stały (podłączony) lub szybko mignie (nie jest podłą-
czony).
3. Gdy lampka wskaźnika Wi-Fi zacznie powoli pulsować, urządzenie bezprzewodowe będzie w 
trybie punktu dostępowego i będzie gotowe do połączenia z siecią bezprzewodową. 
Uwaga! Jeśli wskaźnik 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. Po 20 sekundach 
przycisk konfiguracji i 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. Po wybraniu produktu bezprzewodowego jako sieci Wi-Fi otwórz przeglądarkę internetową i 
wpisz http://192.168.0.1/index.html w pasku adresu. Zobaczysz stronę internetową z bezprzewo-
dowego produktu.
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 produktu bezprzewodowego, a następnie kliknij przycisk "Dalej", aby podłą-
czyć urządzenie bezprzewodowe do sieci.
9. Urządzenie bezprzewodowe spróbuje połączyć się z siecią. Gdy wskaźnik Wi-Fi zaświeci się 
(nie miga), oznacza to, że produkt bezprzewodowy jest podłączony do sieci bezprzewodowej. 
Jeśli przycisk Sieć bezprzewodowa szybko miga, instalacja nie powiodła się i należy spróbować 
ponownie.
10. Podłącz komputer Mac lub PC do tej samej sieci, co urządzenie bezprzewodowe. Otwórz 
aplikację muzyczną, naciśnij ikonę AirPlay i wybierz kolumnę z listy.
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Odtwarzanie dźwięku za pomocą AUTOMATYCZNEGO WYBORU WEJŚCIA Play-Fi®

Twoja kolumna automatycznie przełączy się na wejście strumieniowe, jeśli wykryje nowe połącze-
nie Play-Fi z głośnikiem.

ODTWARZANIE - OD APLIKACJI DTS
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 podłączona więcej niż jedna kolumna Play-Fi, zostanie wyświetlony monit o 
wybranie kolumny, do której chcesz przesłać dźwięk strumieniowo.

KONTROLOWANIE WIELU GŁOŚNIKÓW
Jeśli masz więcej niż jedną kolumnę Play-Fi podłączoną do sieci, możesz jednocześnie przesyłać 
ten sam dźwięk do wielu kolumn.
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 kompu-
terów PC: bezpłatna wersja aplikacji Windows może nie zezwalać na przesyłanie strumieniowe 
do wielu kolumn. Zaktualizowaną wersję aplikacji DTS Play-Fi z tą możliwością można kupić na 
stronie internetowej DTS. 
Uwaga! 8 kolumn Play-Fi można zsynchronizować, aby odtwarzać tę samą zawartość audio w 
tym samym czasie. Zalecamy do 32 kolumn Play-Fi w sieci, aby uzyskać najlepszą jakość, ale 
jedynym ograniczeniem podłączonych urządzeń jest liczba obsługiwanych routerów.

WSKAZÓWKA! Kolumny główne i dodatkowe podczas przesyłania strumieniowego 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 pod-
stawowego. 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 urządzeniach dodatkowych.

DODATKOWE FUNKCJE PLAY-FI
Nowe wersje aplikacji Play-Fi dodadzą funkcje niewymienione w tej instrukcji obsługi. 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 (L/R), można znaleźć w aplikacji i powiązanej dokumentacji.
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DTS Play-Fi i Apple AirPlay
ODTWARZANIE DŹWIĘKU ZA POMOCĄ AIRPLAY
Automatyczny wybór wejść
Twoja kolumna automatycznie przełączy się na wejście strumieniowe, jeśli wykryje, że zostało 
nawiązane nowe połączenie AirPlay z kolumną.

ODTWARZANIE - Z URZĄDZENIA iOS APPLE
1. Otwórz aplikację muzyczną.
2. Naciśnij ikonę AirPlay i wybierz głośnik z listy.
3. Odtwarzaj muzykę.

ODTWARZANIE - OD iTUNES NA MAC LUB PC (KOMPUTER OSOBISTY)
1. Uruchom iTunes (wersja 10 lub nowsza).
2. Kliknij ikonę AirPlay (zazwyczaj znajduje się w lewym górnym rogu okna iTunes) i wybierz 
kolumnę z listy. Możesz wybrać wiele kolumn, jeśli masz więcej niż jedną w swojej sieci.
3. Odtwarzaj muzykę.

KONTROLOWANIE ODTWARZANIA ZA POMOCĄ iTUNES
Aby sterować odtwarzaniem (odtwarzanie / pauza / głośność) z kolumny lub pilota, wykonaj 
następujące czynności:
1. Uruchom na komputerze program iTunes (wersja 10.2.2 lub nowsza).
2. Otwórz "Preferencje" i wybierz "Urządzenia".
3. Zaznacz pole "Zezwalaj na sterowanie audio iTunes ze zdalnych głośników" i kliknij OK.

JAK KORZYSTAĆ Z CONNECT
Będziesz potrzebować Spotify Premium do korzystania z Connect, zobacz szczegóły na odwro-
cie.
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 nie możesz go zobaczyć, po prostu sprawdź, czy jest podłą-
czony do tej samej sieci Wi-Fi co telefon, tablet lub komputer.

Wszystko gotowe! Miłego odsłuchu!
Licencje: Oprogramowanie Spotify podlega licencjom innych firm, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. Przełącz kolumnę w tryb Bluetooth. Użyj pilota zdalnej kontroli, aby wybrać Bluetooth lub 
kilkakrotnie naciśnij przycisk wejścia z przodu kolumny, aż przednia dioda LED zmieni kolor na 
niebieski.
2. Zsynchronizuj kolumnę z urządzeniem multimedialnym lub komputerem. Postępuj zgodnie ze 
wskazówkami dostarczonymi z urządzeniem / komputerem.
3. W aplikacji muzycznej może być konieczne wybranie kolumny jako urządzenia wyjściowego do 
odtwarzania.
4. Wszystko gotowe do strumieniowego przesyłania muzyki do kolumny.
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DTS Play-Fi i Apple AirPlay
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.

Rys. 2
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Aktualizacje i restartowanie
DTS PLAY-FI® AKTUALIZACJA APP
Jeśli aplikacja DTS Play-Fi na Twoim urządzeniu mobilnym lub komputerze wymaga aktualizacji, 
otrzymasz powiadomienie, że aktualizacja jest dostępna i prowadzona przez proces aktualizacji.

AKTUALIZACJA MODUŁU DTS PLAY-FI
Moduł DTS Play-Fi w kolumnie będzie czasem wymagać aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest po-
trzebna, aplikacja DTS Play-Fi powiadomi Cię i przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji.

OPROGRAMOWANIE MARTIN LOGAN
Twój produkt bezprzewodowy może czasami wymagać aktualizacji oprogramowania układowego. 
Sprawdź na stronie www.MartinLogan.com najnowsze aktualizacje.

RESTARTOWANIE
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie 
bezprzewodowe.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie bezprzewo-
dowe do ustawień fabrycznych i wyczyścić konfigurację sieci.
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FAQ - najczęściej zadawane pytania
Jak podłączyć bezprzewodowy produkt do telewizora, odtwarzacza Blu-Ray / DVD / CD?
Jeśli telewizor ma wyjścia analogowe można z nich korzystać.

Jak wyczyścić mój bezprzewodowy sprzęt?
Do usuwania kurzu z głośników należy używać niepylącej ściereczki (takiej jak ściereczka z 
mikrofibry) lub miękkiej szczotki.

Czy mogę używać innych kabli innych niż dostarczone z produktem bezprzewodowym?
Kable dołączone do produktu bezprzewodowego są przeznaczone do pracy z danym modelem. 
Może zaistnieć konieczność rozszerzenia systemu o dodatkowe kable lub zastąpienie dołączo-
nych kabli kablami o różnej długości.

Czy mógłbyś zaproponować listę odpowiedniej elektroniki i kabli idealnych dla kolumn 
Martin Logan?
Nie posiadamy takiej listy. Używamy elektroniki i 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 bezprzewodowy produkt nie jest magnetycznie ekranowany 
i powinien być trzymany co najmniej pół metra 
od telewizora CRT. Nie ma za to wpływu na 
telewizory LCD i plazmowe.

Jak zdemontować maskownicę?
Aby zdjąć maskownicę podważ ją delikatnie w 
każdym rogu, a następnie usuń. (Rys. 4)

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
Kolumna nie włącza się.
• Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia jest dobrze podłączony do wejścia zasilania prą-
dem przemiennym i jest podłączony do działającego gniazdka elektrycznego.
Dioda wskaźnika Wi-Fi nie świeci się.
• Po podłączeniu do sieci za pomocą kabla Ethernet ta dioda się wyłączy.
Nie mogę podłączyć mojego produktu do mojej sieci.
• Sprawdź, czy działa Twoja sieć bezprzewodowa.
• Sygnał sieci bezprzewodowej routera może być słaby lub urządzenie bezprzewodowe może być 
poza zasięgiem sieci Wi-Fi. Przenieś produkt bliżej routera lub użyj połączenia Ethernet.
• Przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy przycisk wejścia urządzenia jest podświetlony na 
biało. Wskazuje tryb przesyłania strumieniowego w sieci. Jeśli przycisk Input jest podświetlony 
na niebiesko, produkt działa w trybie analogowym. Naciśnij przycisk Input, aby przejść do trybu 
streamingu sieciowego (biały).
• Uruchom ponownie urządzenie. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zasilania przez 3 sekundy. Dźwięk resetowania rozlegnie się jeden raz. Ponowne uruchomienie 
spowoduje wyłączenie i włączenie zasilania i wymusi ponowne połączenie urządzenia z siecią.
• Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij i 
przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund. Sygnał resetowania rozlegnie się dwukrotnie. Po 
zakończeniu urządzenie zostanie zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych i wyczyści 
konfigurację sieci. Po wykonaniu resetowania nie ma możliwości odzyskania poprzednich usta-
wień skonfigurowanych przez użytkownika.
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Rozwiązywanie problemów
Aplikacja Play-Fi nie może znaleźć mojego produktu.
• Jeśli próbujesz skonfigurować urządzenie bezprzewodowe, sprawdź, czy produkt jest w pełni 
włączony i w trybie punktu dostępu (kontrolka Wi-Fi pulsuje powoli). Jeśli kontrolka 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 
podłączone 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 produktu w sieci i znajdujesz się w środowisku biurowym, zwe-
ryfikuj u administratora sieci, czy nie są włączone specjalne uprawnienia, które uniemożliwiłyby 
komunikację zewnętrznych urządzeń z siecią.
• Jeśli urządzenie nadal nie zostanie znalezione, odinstaluj, ponownie pobierz i zainstaluj ponow-
nie aplikację DTS Play-Fi® na urządzeniu mobilnym lub komputerze.
• Uruchom ponownie urządzenie. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zasilania przez 3 sekundy. Dźwięk resetowania rozlegnie się jeden raz. Ponowne uruchomienie 
spowoduje wyłączenie i włączenie zasilania i wymusi ponowne połączenie urządzenia z siecią.
• Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij i 
przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund. Sygnał resetowania rozlegnie się dwukrotnie. Po 
zakończeniu urządzenie zostanie zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych i wyczyści 
konfigurację sieci. Po wykonaniu resetowania nie ma możliwości odzyskania poprzednich usta-
wień skonfigurowanych przez użytkownika.

Aplikacja Play-Fi zgłasza "utracone urządzenia Play-Fi".
• Jeśli próbujesz skonfigurować urządzenie bezprzewodowe, sprawdź, czy produkt bezprzewodo-
wy jest w pełni włączony i w trybie punktu dostępu (kontrolka Wi-Fi pulsuje powoli). Jeśli kontrolka 
Wi-Fi nie pulsuje powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji Wi-Fi przez 8 sekund. Usły-
szysz 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 
podłączone 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 produktu bezprzewodowego w sieci i znajdujesz się w środowi-
sku biurowym, zweryfikuj u administratora sieci, czy nie są włączone specjalne uprawnienia, które 
uniemożliwiłyby komunikację zewnętrznych urządzeń bezprzewodowych z siecią.
• Jeśli urządzenie bezprzewodowe nadal nie zostanie znalezione, odinstaluj, ponownie pobierz i 
zainstaluj ponownie aplikację DTS Play-Fi® na urządzeniu mobilnym lub komputerze.
• Uruchom ponownie urządzenie bezprzewodowe. Na panelu sterowania urządzenia bezprzewo-
dowego naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Dźwięk resetowania rozlegnie 
się jeden raz. Ponowne uruchomienie spowoduje wyłączenie i włączenie zasilania i wymusi 
ponowne połączenie urządzenia bezprzewodowego z siecią.
• Zresetuj urządzenie bezprzewodowe do ustawień fabrycznych. Na panelu sterowania urządze-
nia bezprzewodowego naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund. Sygnał reseto-
wania rozlegnie się dwukrotnie. Po zakończeniu urządzenie bezprzewodowe zostanie zresetowa-
ne do domyślnych ustawień fabrycznych i wyczyści konfigurację sieci. Po wykonaniu resetowania 
nie ma możliwości odzyskania poprzednich ustawień skonfigurowanych przez użytkownika.
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Rozwiązywanie problemów
Brak dźwięku z kolumny.
• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
• Sprawdź, czy urządzenie nie jest wyciszone.
• Sprawdź, czy głośność urządzenia nie została całkowicie zmniejszona.
• Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione na właściwe wejście.
• Sprawdź, czy wszystkie elementy systemu są włączone i odtwarzany jest materiał 
źródłowy.
• Wyłącz kolumnę i włącz ją za pomocą przycisku zasilania.
• Odłącz kolumnę, 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.

Podczas korzystania z wejścia analogowego dźwięk pochodzi zarówno z 
urządzenia bezprzewodowego, jak i z podłączonego telewizora.
• Podczas korzystania z produktu bezprzewodowego do odtwarzania dźwięku, wyjście 
audio telewizora powinno zostać dezaktywowane. Niektóre telewizory umożliwiają 
wyłączenie głośnika wewnętrznego za pośrednictwem systemu menu telewizora. Inne 
telewizory mogą wymagać ustawienia głośności telewizora na "zero" lub "wyciszenia" 
telewizora.

Podczas korzystania z wejścia analogowego, produkt bezprzewodowy jest zbyt 
cichy, nawet gdy urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
• 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 składników źródłowych. Proszę zapoznać się z instrukcją dla 
danego komponentu źródłowego.

Brak dźwięku pochodzącego z zewnętrznego subwoofera
• Sprawdź, czy zewnętrzny subwoofer jest włączony.
• Sprawdź, czy kable subwoofera są podłączone do złącza Sub Out w produkcie i do 
odpowiedniego wejścia w subwooferze.
• Wyłącz urządzenie i włącz je za pomocą przycisku zasilania.
• Odłącz urządzenie, odczekaj 30 sekund i podłącz go ponownie. 

Zewnętrzny subwoofer jest zbyt cichy.
• Zwiększ głośność subwoofera.
• Spróbuj przenieść subwoofer w inne miejsce w pokoju odsłuchowym.

Mój produkt bezprzewodowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
• Wyłącz urządzenie i włącz je za pomocą przycisku zasilania.
• Odłącz urządzenie, odczekaj 30 sekund i podłącz je ponownie.
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Dodatkowe informacje
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 Martin Logan w kraju innym niż ten, w którym został pierwotnie zaku-
piony, prosimy pamiętać, że:
1. Wyznaczony dystrybutor Martin Logan 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 Martin Logan 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 Martin Logan.
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 Martin Loganem.



25

Crescendo X
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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
    Crescendo X   

Pasmo przenoszenia   50Hz - 23kHz (±3dB)
Moc wzmacniacza   1 x 50W niskotonowy
    2 x 25W wysokotonowy
    100W (moc sumaryczna)
    140W (moc szczytowa)
Przetwornik wysokotonowy  2 x 24 x 25 mm Folded Motion, 2 x 127 x 178 mm, membrana
Przetwornik niskokotonowy  127 x 178 mm membrana z włókna, asymetryczna obudowa odporna na rezonanse
Funkcje / wyposażenie   Przedwzmacniacz klasy D 
    DSP 24bit / 48kHz
    Bluetooth v4.0 (AAC, aptX®, MP3, SBC)
    WiFi: AirPlay®/DLNA
    802.11b/g/n (2.4GHz) dla DTS Play-Fi® i Apple AirPlay
Wejścia    Pomocnicze analogowe
    1 x Ethernet RJ45
    1 x 3.5 mm mini jack 
Wyjścia    1 x USB (iPhone, iPad, iPod)
    1 x subwooferowe
Łączność bezprzewodowa  802.11b/g (2.4GHz), Bluetooth v3.0 (wspiera AAC, aptX, MP3, SBC)

Typ baterii pilota zdalnej kontroli  2 x AAA
Zużycie mocy   70W max  
Wymiary (W/S/G)   20.5 x 65.3 x 17.5 cm  
Waga    6.8 kg / szt.      
    


