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WPROWADZENIE

Wprowadzenie
Dziękujemy za wybranie Głośników Zewnętrznych Kamieni Russound Serii 

Acclaim 5 . Podobnie jak wszystkie głośniki Russound, łączą one technologię 
akustyczną z trwałością i zapewnią wiele lat muzycznych przyjemności. 

Głośniki Kamienie zostały zaprojektowane tak, aby wyglądały jak naturalne 
skały zamiast przybrać kształt nieporęcznych głośników aluminiowych i 
plastikowych, które umniejszają piękno natury. Głośniki Kamienie Russound są 
charakterystycznym dodatkiem do Twojego podwórka i wtapiają się w każdy 
krajobraz, zapewniając wygodne i praktyczne rozwiązanie audio na zewnątrz. 

Głośniki kamienie są oferowane w trzech kolorach pasujących do otoczenia: 
szary granit, piaskowiec i zwietrzały granit. Ich kształt i wykończenie imitują 
naturalne skały, zapewniając naturalny wygląd i wysoką jakość. Sekret realis-
tycznego wyglądu głośników kamieni tkwi w sposobie ich wykonania. Proces 
odlewania obudowy pozwala uzyskać bardziej realistyczne kształty i powierz-
chnie. Jest droższy, ale trójwarstwowa konstrukcja z włókna szklanego i żywicy 
skutkuje lepszym akustycznie głośnikiem o niskim rezonansie dla lepszego 
dźwięku. Proces ten tworzy bezpieczną dla środowiska i trwałą obudowę.

Dzięki temu Głośnik Kamień ma solidną, wodoodporną obudowę, 
wystarczająco wytrzymałą, aby można jej było używać w każdych warunkach 
pogodowych i środowiskowych. Obudowa jest uszczelniona silikonem i 
wyposażona w odpływ wody z głośnika. Dla większej wygody dołączone jest 
oczko zabezpieczające, aby zapobiec „poniesieniu” głośnika. 

Każdy głośnik ma 8-calowy współosiowy dwudrożny przetwornik stereo z 
polipropylenową membraną i w pełni pomalowaną aluminiową maskownicą. 

Głośniki Kamienie Russound o mocy od 10 do 125 W spełniają wszelkie 
potrzeby co do głośników zewnętrznych, monofoniczne lub stereofoniczne. 

Uwagi do Wzmacniacza
Głośniki kamienie powinny być zasilane przez wzmacniacz o mocy co 

najmniej 10 watów na kanał. Wzmacniacz, który obsługuje zarówno stereo jak 
i mono to plus, ponieważ na dużych obszarach może zajść potrzeba użycia 
dźwięku mono. 

Jeśli zamierzasz używać więcej niż jednej pary głośników na raz, ważne jest, 
aby wziąć pod uwagę zarówno impedancję głośników, jak i możliwości 
wzmacniacza lub amplitunera. Nie wszystkie wzmacniacze lub amplitunery 
mogą bezpiecznie obsługiwać jednocześnie dwa zestawy głośników. 

Ilość Par Głośników
Najpierw określ wielkość obszaru odsłuchowego i zidentyfikuj miejsca, w których ludzie 

będą siedzieć lub stać. Typowy obszar zasięgu wynosi 6 metrów od przodu głośnika, co 
zapewnia normalny poziom odsłuchu. Pomiędzy głośnikami powinno być maksymalnie 
6 metrów, aby uzyskać lepsze obrazowanie stereo. Większa odległość tworzy akustyczną 
pustkę. Monofoniczny dźwięk nie zostanie zmieniony w tym samym stopniu. 

Użyj tylu par głośników, ile potrzeba, aby osiągnąć pożądane pokrycie i rozproszenie 
dźwięku. Użycie większej ilości głośników jest lepsze niż pogłaśnianie mniejszej ilości, co 
może prowadzić do przesterowania wzmacniacza. Duże obszary są lepiej obsługiwane 
przez dźwięk monofoniczny niż stereofoniczny. W większości środowisk zewnętrznych 
nie ma idealnego obszaru odsłuchu, aby zapewnić obraz stereo lub separację.

Rozmieszczenie Głośników
Ważnym czynnikiem przy rozmieszczeniu głośników jest wysokość lokalizacji. Wybierz 

punkt, do którego można poprowadzić przewody z systemu audio. Głośniki powinny być 
skierowane w stronę obszaru odsłuchu i być rozmieszczone tak, aby zapewnić jak 
najlepsze pokrycie dźwiękiem obszaru. 

Realistyczny kształt i wykończenie głośnika najlepiej komponuje się, jeśli zostanie 
umieszczony w sposób naśladujący naturę, na przykład w pobliżu ściany skalnej lub 
pośród nasadzeń. Pamiętaj, aby unikać umieszczania głośnika w niskich miejscach, w 
których zbiera się woda. 

Wzniesienia i Zbocza
Głośniki powinny być umieszczone na tym samym poziomie, aby zapewnić zrów-

noważony dźwięk. Na różnych wysokościach będą miały inną charakterystykę dźwię-ku. 
Konstrukcja akustyczna jest zoptymalizowana, aby zapewnić najlepszy dźwięk, gdy 
znajdują się na równym podłożu na tej samej wysokości co obszar odsłuchu. 
Umieszczenie głośnika na wyżej lub przechylenie go za-pewni mniej niż optymalny 
dźwięk. Głośniki powinny być ustawione tak, aby dźwięk był jak najlepszy, z podstawą 
głośnika jak najbardziej poziomo. Nigdy nie odchylaj głośnika do tyłu, aby skierować 
dźwięk w górę, ponieważ może to spowodować zatrzymanie wody. 

Głośniki Kamienie zostały zoptymalizowane dla najlepszego dźwięku, gdy są 
umieszczone na tej samej wysokości, co obszar odsłuchu i płasko na ziemi. Pochylenie 
głośnika do góry może potencjalnie stwarzać problem z prawidłowym odprowadzaniem 
wody deszczowej. 

PARY GŁOŚNIKÓW/ROZMIESZCZENIE 

Idealne ustawienie

Złe ustawienie

Optymalne pole 
akustyczne

Przykład rozmieszczenia głośnika w terenie
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Rozmieszczenie Pary Głośników
Najlepsze obrazowanie stereo można uzyskać, umieszczając głośniki kamienie 
nie bliżej niż 6 metrów obok siebie. Propagacja dźwięku na zewnątrz od czoła 
głośnika jest idealna w zakresie od 6 do 9 metrów. Głośniki kamienie z 
pewnością mogą pokryć większe obszary, ale wraz ze wzrostem odległości 
między sąsiednimi głośnikami obraz stereo zaczyna się pogarszać. Gdy 
odległość między przeciwległymi głośnikami wzrasta poza zakres od 6 do 9 
metrów, poziom głośności obejmujący cały obszar może osiągnąć 
nieprzyjemnie wysoki poziom, gdy słuchacz zbliży się do głośników. 

Duże obszary są lepiej obsługiwane przez dźwięk monofoniczny niż 
stereofoniczny. W większości środowisk zewnętrznych nie ma idealnego 
obszaru odsłuchu, aby zapewnić obraz stereo lub separację. 

Rozmieszczenie Subwoofera
Podobnie jak w przypadku głośników stereo, subwoofer może pokryć obszar 
wokół siebie o długości 6-9 metrów. Subwoofer kamień jest skierowany do 
przodu, ale dźwięk basów jest mniej kierunkowy niż wyższe częstotliwości. 
Podobnie jak w przypadku głośników stereo, użycie większej liczby 
subwooferów kamieni grających przy niższym poziomie głośności w celu 
pokrycia większego obszaru jest lepsze niż rozmieszczenie ich mniejszej 
liczby i zwiększenie głośności, ponieważ może się wytworzyć zbyt wiele 
„gorących” miejsc, w których dźwięk jest nieprzyjemnie głośny. Należy 
pamiętać, że umieszczenie subwoofera w pobliżu ściany lub innej stałej 
fizycznej granicy może wzmocnić dźwięk o około 3 dB.

Rekomendacje dla Subwoofera
Subwoofer Russound jest pasywną, szczelną konstrukcją skierowaną do 
przodu i może być zasilany przez typowy wzmacniacz. Zwiększoną 
wydajność można uzyskać, wykorzystując aktywną zwrotnicę do 
dostosowania charakterystyki dźwięku głośnika. Na stronie Russound, 
dostępne są typowe ustawienia, które można zaimportować bezpośrednio 
podczas korzystania z aktywnych zwrotnic marki MiniDSP, które są 
powszechnie dostępne, jednak w celu zwiększenia efektu można użyć 
aktywnej zwrotnicy dowolnej marki lub wzmacniacza obsługującego DSP.
Możesz dostosować parametry do swoich preferencji, ale zalecane przez 
Russound ustawienia instalacji zarówno dla subwooferów, jak i głośników 
stereo znajdują się poniżej. W przypadku instalacji, w których wykorzystanie 
dźwięku stereo (lewy/prawy kanał) jest trudne, firma Russound zaleca 
korzystanie z dźwięku mono w celu uproszczenia instalacji i maksymalizacji 
przyjemności z dźwięku w środowisku zewnętrznym:

Subwoofer Kamień
Wejście 1/Wyjście 1 do Wzmacniacza Subwoofera

Filtry Zwrotnicy:
48dB/oktawę BW* Filtr górnoprzepustowy ustawiony na 45 Hz 
24 dB/oktawę BW* Filtr dolnoprzepustowy ustawiony na 120 Hz

Filtry Parametryczne:
Low Shelf Filter set to 80Hz, 5.0dB Gain with Q=1
Peak Filter set to 50Hz, 2.0dB Gain with Q=3

Głośnik Stereo Kamień
Wejście 1/Wyjście 2 do Wzmacniacza Głośnikowego Stereo 
Filtr Zwrotnicy: 24dB/Octave LR* Filtr górnoprzepustowy 
ustawiony na 120 Hz

*BW=Butterworth, LR=Linkwitz-Riley

Oto kilka obrazów z instrukcji konfiguracji MiniDSP:

6 metrów +/-

6 metrów +/-

6 - 9 metrów

6 - 9 metrów

Przykład rozmieszczenia głośników kamieni stereo

ROZMIESZCZENIE DLA EFEKTU STEREO ROZMIESZCZENIE DLA EFEKTU STEREO 
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INFORMACJE O OKABLOWANIU 

Przewody Głośnikowe
Ilość potrzebnego przewodu różni się w zależności od rozmieszczenia 

głośników. Oznacz przewody głośnikowe lewą, prawą stroną i lokalizacją. 

Użyj przewodu głośnikowego serii Russound AW lub innego wielożyłowego 
przewodu o średnicy od 16 do 12 AWG dla połączeń wzmacniacz-głośnik. 

Przewód jest mierzony w AWG: im większa liczba, tym mniejszy przekrój. 
Wymagany przekrój przewodu zależy od odległości między wzmacniaczem/
amplitunerem a głośnikami. Im dłuższy bieg, tym wyższy potrzebny rozmiar. 
Użyj poniższej tabeli jako przewodnika: 

Odległość Minimalny Rozmiar 
0 do 30 m 16 
15 do 45 m 14 
30 do 60 m 12

Standardowe kolory na zaciskach to czerwony Dodatni (+) i czarny Ujemny 
(-). Jeśli przewód ma przezroczystą izolację, jeden przewód będzie miał kolor 
miedziany (+), a drugi srebrny (-). Jeśli przewód ma nieprzezroczystą izolację, 
przewody są rozróżniane szeregiem żeber lub rowków, paskiem lub linią 
kropkowaną na jednym przewodzie. Znajdź i oznacz go jako przewód Dodatni 
(+). 

Wstępne Okablowanie
Poprowadź oddzielny dwużyłowy miedziany przewód głośnikowy o 

przekroju co najmniej 16 AWG (1,5 mm) od wzmacniacza do każdego 
głośnika. Upewnij się, że używasz przewodu o odpowiedniej odporności 
ogniowej dla instalacji. 

Podczas prowadzenia przewodu głośnikowego równolegle do zasilającego 
AC, trzymaj je w odległości co najmniej 30 cm, aby zminimalizować zakłócenia 
elektromagnetyczne. Jeśli przewody głośnikowe muszą krzyżować się z 
przewodami AC, skrzyżuj je pod kątem prostym. 

Zostaw około 60 cm przewodu na każdym końcu do podłączenia do 
głośników i wzmacniacza. Oznacz przewody, aby wiedzieć, który przewód jest 
podłączony do którego kanału wyjściowego klawiatury lub wzmacniacza.

Typowe oznaczenie przewodów głośnikowych

- + - +

Oto kilka obrazów z instrukcji konfiguracji MiniDSP:

Filtr Zwrotnicy Głośników Stereo

ROZMIESZCZENIE DLA EFEKTU STEREO 
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PROWADZENIE PRZEWODÓW I PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW

Planowanie Ścieżki do Zakopania Przewodów
Najpierw skonsultuj się z lokalną firmą telefoniczną i/lub elektryczną, aby 

uzyskać informacje o istniejących podziemnych przewodach lub rurach. 
Uważaj na zakopane rury wodne lub gazowe. W razie potrzeby użyj 
wykrywacza metalu, aby wykryć zakopane ciągi. Należy być świadomym 
wszelkich wymagań lokalnych przepisów budowlanych, które mogą mieć 
zastosowanie. 

Wykopywanie Kanałów pod Przewody
Aby zapewnić prawidłową instalację przewodu głośnikowego do bezpośred-

niego zakopania, skonsultuj się z producentem używanego przewodu i przes-
trzegaj wszystkich obowiązujących przepisów elektrycznych. Po ustawieniu 
głośników i ustaleniu, gdzie znajdują się zakopane przeszkody, możesz wyko-
pać rów. Połóż przewód na ziemi od głośnika do zewnętrznego regulatora 
głośności, aby określić długość. 

Wykop poniżej linii zamarzania dla przewodu. Linia zamarzania będzie się 
różnić w zależności od położenia geograficznego i zazwyczaj nie jest głębsza 
niż metr. Jeśli używasz peszla, zwymiaruj go i przytnij na odpowiednią 
długość. Połącz odcinki peszla i kolanka za pomocą cementu PVC. 

Poprowadź przewody przez peszle. 

Podłączanie Przewodu do Głośnika
Podłącz przewody do głośników. Przestrzegaj polaryzacji. 

1. Rozłącz żyły tak, aby co najmniej 5 cm było rozdzielone i usuń około 13 mm 
izolacji na każdej żyle.

2. Skręć druciki na końcu każdej żyły w ciasne wiązki.

3. Podłącz przewody głośnikowe do czarno - czerwonych przyłączy 
głośnikowych. Podłącz Dodatni przewodnik (+) do Czerwonego przyłącza, 
a przewodnik Ujemny (-) do Czarnego przyłącza. Upewnij się, że żadne 
pojedyncze druciki nie wystają i nie dotykają innego przewodnika lub 
przyłącza. 

4. Upewnij się, że żadne luźne druciki nie wystają poza przyłącza. Jeżeli są, 
odłącz przewód, skręć ponownie druciki ze sobą, a następnie podłącz 
przewód ponownie.

5. Upewnij się, że wszystkie przewody elektryczne są wodoodporne. Użyj 
zabezpieczonych silikonem nakrętek do wykonania wodoodpornych 
podłączeń przewodów elektrycznych (zakrętki nie są na wyposażeniu 
głośnika) oraz uszczelnij dodatkowym silikonem. 

Zakopywanie Przewodów
Zakop przewód lub peszel w wykopie i zostaw dodatkowy 1 metr przewodu 

pod głośnikiem, aby umożliwić przyszłe regulacje położenia. Uszczelnij ścieżki 
kablowe silikonem. 

SECURING THE SPEAKER

Oczko Antykradzieżowe
Każdy głośnik ma na spodzie oczko antykradzieżowe, przez które można 

przeciągnąć linkę zabezpieczającą. Przymocuj jeden koniec mocnej linki nisko 
do nieruchomego przedmiotu, takiego jak ławka, słupek ogrodzeniowy lub 
drzewo. 

Poprowadź linkę do głośnika i zakop ją lub zakryj, aby ją ukryć i zapobiec 
potknięciom. Przymocuj linkę do oczka na spodzie głośnika. Użyj złączek 
zaciskowych lub zacisku, aby utworzyć pętlę. 

Spód Głośnika Kamienia z oczkiem antykradzieżowym i uchwytami montażowymi

Uchwyty Montażowe
Na spodzie głośnika znajdują się dwa uchwyty montażowe. Są one używane 

jako alternatywa do mocowania głośnika na stałe do twardej powierzchni. 
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PODŁĄCZANIE DO WZMACNIACZA/ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podłączanie Wzmacniacza
1. Upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony.

2. Rozdziel żyły przewodu na 2,5 do 5 cm z każdego końca przewodu. 
Następnie zdejmij tylko tyle izolacji z każdej żyły, aby umożliwić pełne 
włożenie przewodów do zacisków głośnikowych wzmacniacza. 

3. Skręć druciki na końcu każdej żyły w ciasne wiązki, aby nie wystawały z
zacisków.

4. Podłącz przewody do zacisków głośnikowych, pamiętając o prawidłowej 
polaryzacji. 

5. Sprawdź, czy poza zaciskami nie ma wystających drucików. Jeśli tak, odłącz 
przewód, skręć druciki żył razem i ponownie podłącz przewód do zacisku. 

Pielęgnacja Głośników
Te głośniki o zamkniętej konstrukcji są wykonane z trwałych materiałów, 

które wymagają niewielkiej pielęgnacji. Od czasu do czasu przetrzyj je miękką, 
wilgotną ściereczką. Nie używaj do czyszczenia głośników żadnych żrących 
detergentów, rozpuszczalników chemicznych ani materiałów ściernych i nie 
spryskuj maskownicy wodą ani innymi płynami. 

Rozwiązywanie Problemów
Zanim zwrócisz głośniki Russound do serwisu, wypróbuj najpierw te prost 

rozwiązania. 

Brak dźwięku ze wszystkich głośników:

• Niewłaściwe źródło wybrane na  amplitunerze lub przedwzmacniaczu.

• Na amplitunerze naciśnięto przycisk wyciszenia.

• Wybrano niewłaściwe wyjścia głośnikowe. Wiele amplitunerów ma moż-
liwość przełączania pomiędzy głośnikami A i B. Upewnij się, że przełącznik 
jest we właściwej pozycji.

• Regulator Głośności jest skręcony lub niepoprawnie podłączony.

• Jeżeli używasz selektora głośnikowego, pomieszczenie lub strefa mogą
być wyłączone lub niepoprawnie podłączone.

Brak dźwięku z jednego głośnika:

• Niezabezpieczone połączenie z głośnikiem lub wzmacniaczem - sprawdź 
ponownie wszystkie połączenia.

• Balans jest ustawiony maksymalnie w lewo lub w prawo - ustaw z 
powrotem na środek. 

• Niewłaściwy przewód łączący źródło dźwięku ze wzmacniaczem -
wypróbuj inny przewód.

• Poszukaj luźnych drucików wystających z przewodów przy terminalach 
głośnikowych. 

• Wadliwy głośnik - skontaktuj się ze wsparcie Technicznym Dystrybutora - 
tel. 515 199 525.

Stłumiony dźwięk z głośnika stereo:

• Sprawdź biegunowość połączeń głośników. Jeden kanał może być 
odwrócony.

Wszelkie inne problemy, które nie zostały wymienione wymagają kontaktu z 
dystrybutorem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MODEL: 5R82
Typ

2-drożny Głośnik

Głośnik Niskotonowy 

8" (20.3 cm)Polipropylenowy

Głośnik Wysokotonowy

1.1" (28 mm) Aluminiowa kopuła 

Zwrotnica

2nd Order LP/3rd Order HP (2.8kHz) 

Pasmo Przenoszenia

58Hz-20kHz

Czułość

90db SPL 2.83V @ 1m

Impedancja Nominalna

8 ohmów

Rekomendowana Moc

10-125 W

Wymiary

35.6 x 30.5 x 27.9 cm 

Waga

5.4 kg

Dostępne Kolory

Granit, Piaskowiec, Zwietrzały Granit

MODEL: 5R8SUB 
Typ

Front Firing Subwoofer 

Głośnik Niskotonowy 

8" (20.3 cm) Polipropylenowy 

Pasmo Przenoszenia 

40Hz-200Hz +/- 3dB 

Czułość

90db SPL 2.83V @ 1m 

Impedancja Nominalna

8 ohmów

Rekomendowana Moc 

10-125 W

Wymiary

35.6 x 30.5 x 27.9 cm

Waga

5.4 kg

Dostępne Kolory

Granit, Piaskowiec, Zwietrzały Granit
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NOTATKIGWARANCJA

Wszystkie Głośniki Kamienie Russound z serii Acclaim 5 są objęte dwuletnią 
gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze. Dowód zakupu musi być 
dołączony do wszystkich reklamacji. W okresie gwarancyjnym Russound 
wymieni każdą wadliwą część i naprawi wszelkie wady wykonania bez opłat za 
części lub robociznę. 

Russound może zastąpić zwrócone głośniki produktem o takiej samej wartości 
i wydajności. W takich przypadkach konieczne mogą być pewne modyfikacje 
montażu, za które firma Russound nie ponosi odpowiedzialności. 

Aby niniejsza gwarancja miała zastosowanie, urządzenie musi być 
zainstalowane i używane zgodnie z pisemnymi instrukcjami. W razie 
potrzeby naprawy musi dokonać firma Russound. Urządzenie należy zwrócić 
do Russound na koszt właściciela i za uprzednią pisemną zgodą. Uszkodzenia 
przypadkowe i uszkodzenia podczas transportu nie są uważane za wady, 
podobnie jak uszkodzenia wynikające z nadużycia lub serwisowania 
wykonanego przez agencję lub osobę, która nie została specjalnie 
upoważniona na piśmie przez firmę Russound. 

Produkty Russound są sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem 
autoryzowanych dealerów i dystrybutorów, aby zapewnić klientom 
odpowiednie wsparcie i obsługę. Russound zastrzega sobie prawo do 
ograniczenia gwarancji produktów zakupionych od nieautoryzowanego 
dealera lub innego źródła, w tym sprzedawców detalicznych, sprzedawców 
wysyłkowych i sprzedawców internetowych, do dziewięćdziesięciu (90) dni od 
daty zakupu. 

Uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń z powodu użycia nadmiernej mocy 
powoduje unieważnienie gwarancji na te urządzenia. W takich przypadkach 
naprawy będą dokonywane na podstawie wartości detalicznej części i 
robocizny. Aby odesłać urządzenie do naprawy, należy odesłać urządzenie do 
firmy Russound na koszt właściciela wraz z notatką wyjaśniającą charakter 
wymaganego serwisu. Pamiętaj, aby zapakować głośnik(i) w opakowanie z 
tektury falistej, zawierające co najmniej 7,6 cm elastycznego materiału, aby 
chronić urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu. 

Przed wysłaniem urządzenia do serwisu, skontaktuj się z dystrybutorem 
Russound w Polsce - frimą Nautilus Poland pod numerem telefonu +48 515 
199 525. Następnie po uzgodnieniu wysyłki wyślij urządzenie na adres:

Nautilus Poland 
ul. Malborska 24 
30-646 Kraków

Gwarancja nie obejmuje:

• Uszkodzenia spowodowane nadużyciem, wypadkiem, niewłaściwym 
użyciem, zaniedbaniem lub niewłaściwą obsługą (instalacją)

• Produkty, które zostały zmienione lub zmodyfikowane.

•  Każdy produkt, którego numer identyfikacyjny lub naklejka z numerem 
seryjnym itp. zostały zmienione, zniszczone lub usunięte.

• Normalnym zużyciem i konserwacją.

Ze względu na nasze nieustanne wysiłki zmierzające do poprawy jakości 
produktów w miarę pojawiania się nowych technologii i technik, Russound/
FMP, Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji systemów 
głośnikowych bez uprzedzenia.
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