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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 WYKFALIFIKOWANYM

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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Pierwsze kroki  
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Połączenia

WAŻNE! Przed tworzeniem połączeń odłącz wzmacniacz od 
zasilania!

Używaj najlepszych dostępnych kabli głośnikowych. Długość i typ przewodu 
głośnikowego wykorzystanego w Twoim systemie będą miały wpływ na jego brzmienie. 
Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj przewodów o średnicy cieńszej niż 16 AWG.
Ogólna zasada pozwala stwierdzić, że im dłuższego przewodu użyjemy tym mniejszą 
powinien mieć on średnicę, aby zapewnić jak najlepszy dźwięk - najlepiej wykorzystać 
przewody o średnicy między 8 - 12 AWG.

Rożnorodność materiałów i technologii wykorzystanych do produkcji przewodów przez 
różnych producentów pozwoliły nam sprawdzić, że często to z czego i w jaki sposób 
wykonany jest przewód ma większe znaczenie niż różnice średnicy. Efekt wnoszony 
przez przewody może być często maskowany przez systemy audio nie najwyższej 
jakości. 

Połączeń dokonasz w sekcji wejść sygnałowych na tylnym panelu głośnika. 
Wykorzystaj konektory „widełki”, aby osiągnąć optymalne połączenie i mieć łatwość 
instalacji. Ręcznie dokręć terminal głośnikowy, ale nie przykładaj do tego zbyt dużej 
siły - nie używaj żadnych narzędzi do zakręcenia terminali.

Prawidłowa polaryzacja (faza) jest krytyczna do poprawnego obrazowania sceny i 
jakości niskich tonów. Podłączaj każdy z głośników oddzielnie, aby zapewnić poprawne 
połączenie każdego z kanałów. Czerwony terminal (+) wzmacniacza musi zostać 
połączony z czerwonym terminalem (+) głośnika. Ta sama zasada dotyczy czarnych 
terminali (-). Upewnij się, że wszystkie przewody są dokładnie umieszczone w 
gniazdach.

Zworki
W niektórych krajach prawo zabrania dostarczania zworek terminali przez 
MartinLogan. Jeśli nie znajdziesz ich w swoim opakowaniu przejdź do sekcji 
„Połączenie Bi-wire”, po dalsze instrukcje.
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Połączenia

Połączenie pojedynczym przewodem
Zauważ, że pod terminalami znajdują się 
zworki głośnikowe. Łączą one sekcje wysokich, 
oraz niskich częstotliwości zwrotnicy. Pozostaw 
je na miejscu, następnie połącz przewód (+) 
wzmacniacza z czerwonym terminalem (+) 
głośnika, oraz (-) wzmacniacza z czarnym 
terminalem (-) głośnika.

WAŻNE! Tylko po usunięciu zworek terminali głośnikowych masz 
możliwość podłączenia pojedynczym przewodem sekcji wysoko 
i niskotonowej wzmacniacza z głośnikiem. W przypadku nie 
usunięcia zworek możesz uszkodzić wzmacniacz.

Połączenie Bi-wire
Zworki (jumper clips) muszą być koniecznie 
wyjęte. Bi-Wiring podwaja ilość sygnału 
przesyłaną ze wzmacniacza do głośników 
łącząc go poprzez zwrotnicę.

Konfiguracja bi-wire wymaga usunięcia 
zworek. Dołącz jedną parę przewodów do 
górnej pary terminali przeznaczonej dla 
przetworników wysokotonowych. Następnie 
dołącz drugą parę kabli do dolnych terminali 
obsługujących przetworniki niskotonowe. W 
kolejnym kroku połącz terminale głośników 
z odpowiednimi terminalami wzmacniacza. 
Upewnij się, że przewód (+) wzmacniacza  
jest połączony z czerwonym terminalem (+) 
głośnika, oraz (-) wzmacniacza z czarnym 
terminalem (-) głośnika.

Zamontowane 
zworki

Wysoka 
częstotliwość

Niska 
częstotliwość

Zdemontowane 
zworkiWysoka 

częstotliwość

Niska 
częstotliwość
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Połączenia
Pasywny Bi-amp
Pasywny bi-amp zapewnia znaczne zwiększenie czystości, przestrzenności i 
szczegółowości ze znacznie solidniejszymi niskimi tonami i ich definicją. Muzyka, oraz 
ścieżki filmowe są dokładniejsze i bardziej transparentne.

Podczas pasywnego bi-amp wewnętrzne pasywne zwrotnice pozostają połączone. 
Zewnętrzne elektroniczne zwrotnice nie są wymagane i nie ma możliwości ich 
podłączenia (brak bezpośredniego elektrycznego dostępu do pojedynczych 
przetworników). Oszczędza to wydatki i trudności konfiguracyjne. Pasywny bi-amp 
optymalizuje głośniki, aby zapewnić najlepsze możliwe brzmienie high-end.

Konfiguracja bi-amp wymaga dwóch wzmacniaczy stereo lub czterech wzmacniaczy 
mono (możliwe jest również wykorzystanie jednego wzmacniacza stereo i dwóch 
mono). Połączenie jest możliwe w trybie pionowym lub poziomym.

Konfiguracja pozioma bi-amp
Połączenie poziome bi-amp wykorzystuje jeden ze wzmacniaczy do obsługi średnich/
niskich tonów a drugi wyłącznie do wysokich częstotliwości (rekomendujemy 
wykorzystanie takich samych wzmacniaczy - marka i model ze względu na 
konieczność uzyskania takiego samego wzmocnienia, jeśli nie masz takiej możliwości 
ważne aby wyregulować wzmocnienie wykorzystanych urządzeń do tej samej 
wartości). Konfiguracja ta zapewnia lepszą czystość podczas odsłuchów na wysokich 
poziomach głośności - jeżeli przetworniki niskotonowe wprowadzają zniekształcenia, 
będą one izolowane od wysokich częstotliwości.

Podłącz jeden ze wzmacniaczy odpowiedzialny za niskie tony do terminali 
głośnikowych umieszczonych na dole obu głośników. Taką samą operację wykonaj dla 
drugiego wzmacniacza odpowiedzialnego za wysokie tony, który należy podłączyć do 
terminali głośnikowych umieszczonych wyżej. Następnie połącz lewe i prawe wyjście 
przedwzmacniacza do odpowiednich gniazd wejściowych obu wzmacniaczy.

Wysoka 
częstotliwość

Niska 
częstotliwość

Zdemontowane 
zworki
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Połączenia
Konfiguracja pionowa bi-amp
Połączenie pionowe bi-amp wykorzystuje oddzielnie każdy wzmacniacz do 
pojedynczego głośnika. Konfiguracja ta zapewnia całkowitą separację kanałów, 
optymalizując zdolności obrazowania systemu. Przykładowo, lewy kanał każdego 
ze wzmacniaczy odpowiada za sekcję niskotonową, prawy za wysokotonową. Aby 
połączyć system w tej konfiguracji usuń zworki, a następnie dołącz jeden z głośników 
do wzmacniacza łącząc terminale znajdujące się najniżej z jednym z kanałów, a te 
znajdujące się wyżej z drugim. Powtórz procedurę dla drugiego głośnika. Połącz lewe 
wyjście przedwzmacniacza do obu wejść wzmacniacza lewego kanału, oraz prawe do 
wejść wzmacniacza prawego kanału.

Aktywny Bi-amp
Nie rekomendujemy tego rodzaju połączeń, ponieważ obniża on radykalnie wydajność 
systemu.

Zdemontowane 
zworki

Wysoka 
częstotliwość

Niska 
częstotliwość
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Rozmieszczenie
Ustaw głośniki co najmniej na 60 cm od każdej ze ścian bocznych, skręcone lekko pod 
kątem w kierunku miejsca, w którym będziesz słuchał muzyki.  To dobre miejsce aby 
rozpocząć ustawianie głośników w pomieszczeniu.

Aby optymalnie ustawić głośniki w pomieszczeniu odsłuchowym, powinny być one  
umieszczone od 50 do 100 cm od ściany bocznej, oraz w takiej samej odległości do 
ściany tylnej mierzonej od frontu głośnika. 
Dobrze jest jeśli głośniki są od siebie oddalone o minimum 2 metry.  
Twoja odległość dla słuchania,  powinna być większa niż odległość między samymi 
głośnikami. 
Nie ma idealnej recepty na osiągnięcie dobrego obrazowania sceny muzycznej, lecz 
istnieje duży związek  ze zmianą  twojej odległości od głośnika.   
Gdy już ustawiłeś swój system głośników, spędzaj czas na ich słuchaniu. W przeciągu 
kilku dni  będą następowały subtelne zmiany w dźwięku. W ciągu pierwszych 72 
godzin dźwięk będzie coraz bardziej naturalny i rzeczywisty. 
Zwiększać się będzie bas oraz przestrzenność. 
Po kilku dniach słuchania można rozpocząć udoskonalenia systemu słysząc wyraźne 
różnice.
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Instalacja
UWAGA! Instalacja inna niż opisana w niniejszej instrukcji wymaga dokładnej 
specyfikacji od Martin Logan.

Jeśli zamierzasz ustawić głośnik na płaskiej, szerokiej, stabilnej powierzchni, głośnik 
może zostać umieszczony bezpośrednio na niej. Wykorzystując głośnik w ten sposób 
pamiętaj o umieszczeniu gumowych podkładek na jego podstawie (rysunek powyżej). 
Pamiętaj, że głośnik nie jest magnetycznie ekranowany i nie powinien być ustawiony w 
bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń mogących zakłócać jego pracę.
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Wygrzewanie
Kiedy po raz pierwszy włączysz swoje głośniki  będą one grać suchym basem. 
Jest to spowodowane wysoką jakością zawieszeń, oraz dbałością o długą żywotność 
elementów wykorzystanych w naszym module niskotonowym. Stosowane przez nas 
butylowe zawieszenie wymaga około 72 godzin pracy z dynamiką 90dB (umiarkowany 
poziom słuchania) przed każdym krytycznym odsłuchem.
Po tym czasie praca zespołu optymalizuje swoje parametry.

Kino domowe 
Od dawna miłośnicy dźwięku praktykowali łączenie telewizji ze swoim systemem 
stereo. Zaletą było wykorzystanie większych głośników i mocniejszych wzmacniaczy. 
Chociaż dźwięk był znacznie lepszy, to jeszcze słaby jakościowo poprzez sposób 
nadawania.  
Teraz, jakość kinowego dźwięku jest już dostępna dla przeciętnego użytkownika. 
Dostępne są standardy dźwięku wielokanałowego w najwyższej jakości 
odpowiadającej wersji kinowej. Wszystko czego potrzebujesz to dekoder, wzmacniacz 
i dodatkowe głośniki do reprodukcji dźwięku. System wielokanałowy to kompleksowy 
zakup, dlatego zalecamy skontaktowanie się w tej sprawie z lokalnym dystrybutorem 
MartinLogan.      

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

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

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

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

Kino domowe 
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Najczęściej zadawane pytania
Jak czyścić moje głośniki?
Aby usunąć kurz z głośnika, użyj specjalnej szmatki do kurzu. Przy powierzchniach 
drewnianych dopuszczalne jest lekkie zwilżenie szmatki. Nie wolno rozpylać żadnych 
środków czyszczących na lub w bliskiej odległości od elementu elektrostatycznego. 
Należy bezwzględnie unikać korzystania z produktów na bazie amoniaku i oleju 
silikonowego przy elementach z drewna. 

Jakiej mocy wzmacniacz powinniśmy stosować do głośników 
MartinLogan?
Dla większości zastosowań zalecamy wzmacniacze o mocy od 20 do 400 watów na 
kanał.
Oczywiście wzmacniacze o mniejszych mocach też będą odpowiednie dla naszych 
mniejszych głośników lub tych stosowanych w kinie domowym, gdzie pracuje 
subwoofer aktywny. Nasze hybrydowe konstrukcje zagrają równie dobrze ze 
wzmacniaczem lampowym jak i tranzystorowym uwidaczniając najlepsze ich cechy. 
Najważniejsze jednak aby wzmacniacz był stabilny przy obciążeniu różną impedancją. 
Idealnie stabilny wzmacniacz będzie zazwyczaj w stanie podwoić swoją moc przy 
4 Ohm oraz zwiększyć ją tak samo przy 2 Ohm.

Czy można zaproponować listę odpowiedniej elektroniki, oraz kabli 
idealnie współpracujących z głośnikami MartinLogan? 
Pytania o elektronikę i kable są najczęściej zadawane. Wielokrotnie stwierdziliśmy 
że marki przewodów działające dobrze z pewnymi systemami w innych całkowicie 
się nie sprawdzają. Dlatego sami używamy wielu marek z wielkim sukcesem i nie 
mamy żadnych faworytów. Stosujemy elektronikę i kable dość zamiennie. Sugerujemy 
słuchanie komponentów wielu marek, a przede wszystkim ufajmy własnym uszom. 
Przy zakupie dodatkowego sprzętu, najlepszym źródłem informacji są nasi 
sprzedawcy.

Czy ekspozycja na światło słoneczne może wpłynąć na żywotność lub 
wykonanie moich głośników?
Zalecamy, aby nie umieszczać żadnych głośników w miejscu o dużym nasłonecznieniu 
Ultrafiolet (UV), promienie słoneczne mogą spowodować degradacje i zmiany w 
materiałach z jakich są wykonane przetworniki oraz obudowy głośników.  
Ogólnie rzecz biorąc, filtrowanie promieni UV przez szkło szyb, znacznie zmniejsza 
negatywny wpływ na membranę elektrostatyczną.  



14

Rozwiązywanie problemów

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

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

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

• Sprawdź przewody głośnika i połączenia.
• Sprawdź wszystkie przewody łączące.
• Spróbuj podpiąć inny zestaw głośników. Brak dźwięku 

może wskazywać na problem z innego urządzenia w 
systemie (wzmacniacz, przedwzmacniacz, procesor, 
itp.) 

Trzaski i dziwne 
dźwięki

• Te sporadyczne odgłosy są nieszkodliwe i nie szkodzą 
twojemu systemowi głośników. Wszystkie głośniki 
elektrostatyczne wydają czasami dziwne odgłosy. Jest 
to wynik zanieczyszczenia powietrza (zwłaszcza kurzu) 
lub wysokiej wilgotności. Zalecane jest odkurzanie.

Przesadne 
rozjaśnienie wysokich 
tonów

• Sprawdź, ustawienie w pokoju. Przeczytaj sekcję 
niniejszej instrukcji, aby uzyskać więcej informacji.

Brak basu • Sprawdź przewody głośnikowe. Czy polaryzacja jest 
poprawna?

• Sprawdź terminale przyłączeniowe. Czy są czyste? 
Jeśli są brudne oczyść je alkoholem. 

• Sprawdź czy terminale nie są luźne, dokręć je. 

UWAGA! Nie otwieraj obudwy urządzenia. Pod żadnym 
pozorem produkt nie powinien być naprawiany przez nikogo 
innego niż autoryzowany serwisant MartinLogan - może to 
być podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się z centrum 
wsparcia klienta Paradigm, aby uzyskać więcej informacji. 
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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.


