
Průvodce rychlým uvedením do provozu

Systém zvukového projektoru pro domácí kino s maximálním výkonem – Sound Bar System™

MAX
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Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Polk. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo  
připomínku, zavolejte nám prosím nebo pošlete e-mail.

Technická asistence

V Severní Americe volejte zákaznický servis Polk na čísle
800-377-POLK (7655) (Po-Pá, 9:00-17:30 Východního standardního času)

Mimo USA volejte na číslo +1-410-358-3600

e-mail polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
U.S.A.

Kompletní uživatelskou příručku najdete online na adrese
www.polkaudio.com/products/magnifimax

Polk Audio je společnost holdingu DEI Holdings, Inc. Polk Audio a Polk jsou registrované  
ochranné známky společnosti Polk Audio, LLC.
Chromecast Built-in je ochranná známka společnosti Google Inc.

Všechny další zde uvedené ochranné známky, názvy, loga a značky produktů jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Obsah balení
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What’s in the Box

Sound bar

Subwoofer

Sound bar power cord

6’ (1.8m) Optical cable

6.5’ (2m) high-speed HDMI cable

6’ (1.8m) 3.5mm AUX cable

Product Literature

Subwoofer power cord

Sound bar power supply 

Remote
control

2(AAA) Batteries

(2) wall mounting brackets 
(screws and fasteners not included)

A
A
A

A
A
A

Zvukový projektor 

2m (6,5’) vysokorychlostní HDMI kabel 

1,8m (6’) optický kabel 

1,8m (6’) 3,5mm externí (AUX) kabel 

(2) držáky pro montáž na stěnu  
(šrouby a upevňovací prvky nejsou 

součástí příslušenství) 

Napájecí kabel 
zvukového projektoru 

Napájecí zdroj  
zvukového projektoru 

Dálkový ovladač

2 baterie (AAA)

Subwoofer

Napájecí kabel subwooferu 

Dokumentace k produktu 
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Nastavení
Připojení k televizoru

Je konektor vstupu HDMI na vašem televizoru označen „ARC“?

Připojte dodávaný HDMI kabel 
ke konektorům HDMI označeným 
„ARC“ na televizoru a zvukovém 
projektoru.

Připojte dodávaný optický kabel  
k televizoru a zvukovému projektoru.
Připojte dodávaný HDMI kabel  
k jakémukoli dostupnému konektoru 
HDMI na televizoru a ke konektoru 
„TV ARC“ na zvukovém projektoru.
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Umístění zvukového projektoru
Pro nejlepší zážitky z poslechu umístěte zvukový 
projektor doprostřed pod televizor.

Poznámka: Pokyny pro montáž na stěnu najdete v části  
Pokročilá nastavení na str. 17 a podívejte se rovněž  
na dodávanou montážní šablonu

Připojení zvukového projektoru do síťové zásuvky
Během zapínání bude v přední části blikat oranžový 
indikátor.

Umístění subwooferu
Pro optimální výkon jej umístěte na stejnou stěnu 
jako televizor, maximálně 10 m (30 ft) od zvukového 
projektoru.

Připojení subwooferu do síťové zásuvky
V zadní části subwooferu bude svítit zelený  
indikátor signalizující jeho spárování se zvukovým 
projektorem.
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Connecting the sound bar to an AC outlet
During startup, you will see a blinking orange light 
on the front. 

SYNC POWER

15V       1.2A

2.

3.

Placing the sound bar  
For the best listening experience, position the sound  
bar centered under your TV. 

Note: For wall mounting instructions, see Advanced  
Setup on p.17 and included wall mounting template

Sound Bar

TV

SYNC POWER

15V       1.2A

Subwoofer

TV 
Placing the subwoofer 

For best performance place on the same wall as the  
TV, no more than 30ft (10m) from the bar. 

4.

5. Connecting the subwoofer to an AC outlet

A solid green light will be visible on the back of the 
subwoofer to indicate that it is paired to the sound bar.
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Using your TV remote to control the volume
The MagniFi MAX comes pre-confi gured to respond to volume and mute commands from the 
most popular TV remotes including: Samsung, LG, Sony, Vizio, and other major brands.*

*All other trademarks, product names, logos, and brands referenced herein are the property of their respective owners

Installing remote batteries
Insert the provided AAA batteries. 

6.

Verifying your connections

Turn on your TV and verify that you are seeing video and 
hearing sound from the sound bar. 

If you do not hear sound and do not see any lights on the 
front of your sound bar, press the power button on the 
sound bar to turn it on. 

Note: If you are hearing sound from both your TV and your sound bar, you 
must manually turn off  your TV speakers using the Settings Menu on your TV. 
Please refer to your TV’s owner’s manual for instructions.

7.

NOTE: If the MagniFi MAX remote does not work with your TV, follow the instructions on page 15 to get the MagniFi 
MAX to learn your TV remote control commands.

Instalace baterií do dálkového ovladače
Vložte dodávané baterie AAA.

Ověření vašich připojení
Zapněte televizor a zkontrolujte, zda vidíte obraz a slyšíte 
zvuk ze zvukového projektoru.

Pokud neslyšíte zvuk a nesvítí žádné indikátory v přední 
části zvukového projektoru, stiskněte tlačítko napájení na 
zvukovém projektoru pro jeho zapnutí.

Poznámka: Pokud slyšíte zvuk z televizoru i ze zvukového projektoru, 
musíte ručně vypnout reproduktory vašeho televizoru pomocí menu 
Nastavení ve vašem televizoru.
Najděte si prosím pokyny v návodu k obsluze vašeho televizoru.

Používání dálkového ovladače televizoru pro ovládání hlasitosti
MagniFi MAX je od výrobce přednastaven tak, aby reagoval na příkazy ovládání hlasitosti  
a ztlumení zvuku z většiny dálkových ovladačů oblíbených televizorů, včetně: Samsung, LG, 
Sony, Vizio a dalších hlavních značek.*

*Všechny další zde uvedené ochranné známky, názvy, loga a značky produktů jsou majetkem příslušných vlastníků

POZNÁMKA: Pokud dálkové ovládání MagniFi MAX u vašeho televizoru nefunguje, postupujte podle pokynů na 
straně 15 pro naučení MagniFi MAX příkazům dálkového ovladače vašeho televizoru.6
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Poslech hudby prostřednictvím Chromecast Built-in

Výhody Chromecast Built-in
MagniFi MAX podporuje službu Chromecast Built-in, která umožňuje:
1. Snadno streamovat hudbu z vašich oblíbených aplikací pomocí Wi-Fi nebo sítě Ethernet.

2. Vytvářet zvukové zážitky pro celou domácnost. Synchronizace více místností umožňuje 
současně přehrávat stejnou skladbu ve všech reproduktorech kompatibilních s Chrome-
cast Built-in ve vaší domácnosti.

3. Používat Google Assistant na reproduktoru Google Home pro ovládání přehrávání hudby 
prostřednictvím MagniFi MAX s využitím hlasových příkazů.

Nastavení Chromecast Built-in
1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Google Home a pomocí pokynů aplikace připojte Polk 

MagniFi MAX do vaší sítě Wi-Fi nebo Ethernet.
2. Pro podrobnější informace o nastavení zvuku v aplikaci Google Home a Chromecast  

Built-in navštivte stránky: https://support.google.com/googlehome  
a https://support.google.com/chromecastbuiltin
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Listening to Music via Chromecast Built-in

Chromecast Built-in Benefi ts

MagniFi MAX features Chromecast Built-in which lets you easily: 

1. Stream music from your favorite apps over Wi-Fi or Ethernet.

2. Create a whole-home audio experience. Multi-room sync let’s you play the same song 
across Chromecast built-in compatible speakers in your house at the same time.

3. Use Google Assistant on a Google Home speaker to control music playback on the 
MagniFi MAX using voice commands.

Chromecast Built-in Setup

1. Download the free Google Home app and follow the in-app instructions to connect the 
Polk MagniFi MAX to your Wi-Fi or Ethernet network.

2. For more detailed setup information about Google Home and Chromecast Built-in 
for audio, visit: https://support.google.com/googlehome and https://support.google.
com/chromecastbuiltin

3. When streaming from a Chromecast-enabled app, a white light will appear on the 
sound bar.

3. Při streamování z aplikace podporující Chromecast se na zvukovém projektoru rozsvítí bílý 
indikátor.
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Příjem automatických aktualizací – Důrazně doporučujeme

Občas může Polk poskytovat prostřednictvím internetu pravidelné aktualizace softwaru,  
které zlepšují výkon produktu a rozšiřují seznam vestavěných dálkových ovladačů televizoru.

Důrazně doporučujeme připojit zvukový projektor k vaší domácí síti. Pro pří-
jem automatických aktualizací nemusíte váš produkt registrovat, ani poskytovat 
e-mailovou adresu. Jednoduše připojte zvukový projektor k vaší síti prostřed-
nictvím Wi-Fi nebo sítě Ethernet (kabel není součástí příslušenství) s využitím 
bezplatné aplikace Google Home pro iOS nebo Android zařízení.

Poslech hudby prostřednictvím Bluetooth®

1. Pro připojení vašeho zařízení pomocí Bluetooth stiskněte tlačítko Bluetooth na  zvuko-
vém projektoru nebo dálkovém ovladači. Modrý indikátor na zvukovém projektoru bude 
během čekání na připojení k Bluetooth zařízení pomalu blikat.
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Receiving Automatic Updates - Highly Recommended

Occasionally Polk may provide periodic software updates via the Internet which 
improve product performance and expand the list of built-in TV remote controls.

We highly recommend that you connect your sound bar to your home 
network. To receive automatic updates, you do not need to register your 
product or provide your email address. Simply connect your sound bar to 
your network via Wi-Fi or Ethernet (cable not included) using the free Google 
Home app on iOS or Android devices. 

Listening to Music via Bluetooth®
1. To connect your device using Bluetooth, press the Bluetooth button  on the sound bar 

or remote. A blue light will slowly pulse on the sound bar as it waits to connect to your  
bluetooth device. 
 
 
 

2.  Go to the Bluetooth settings section in your phone, tablet or computer and select 
“Polk MagniFi MAX”. The light will turn solid blue when your Bluetooth device is  
 connected.

2. Otevřete v telefonu, tabletu nebo počítači sekci s nastavením Bluetooth a vyberte  
„Polk MagniFi MAX“. Indikátor se po připojení vašeho Bluetooth zařízení rozsvítí modře.

8

Receiving Automatic Updates - Highly Recommended

Occasionally Polk may provide periodic software updates via the Internet which 
improve product performance and expand the list of built-in TV remote controls.

We highly recommend that you connect your sound bar to your home 
network. To receive automatic updates, you do not need to register your 
product or provide your email address. Simply connect your sound bar to 
your network via Wi-Fi or Ethernet (cable not included) using the free Google 
Home app on iOS or Android devices. 

Listening to Music via Bluetooth®
1. To connect your device using Bluetooth, press the Bluetooth button  on the sound bar 

or remote. A blue light will slowly pulse on the sound bar as it waits to connect to your  
bluetooth device. 
 
 
 

2.  Go to the Bluetooth settings section in your phone, tablet or computer and select 
“Polk MagniFi MAX”. The light will turn solid blue when your Bluetooth device is  
 connected.



9

Dálkový ovladač

9

Remote Control Power On/Off

Mute

Play/Pause

Sport Mode

Surround Volume 
Up/Down 
(available when wireless surrounds 
are used)Surround Balance 

Left/Right 
(available when wireless 

surrounds are used)

AUX Input
Bluetooth®

VoiceAdjust
Up/Down

TV Input

Night Mode

HDMI Inputs

Back

Bass
Up/Down

Movie Mode
Forward

Master Volume 
Up/Down

Music Mode

Zapnutí/Vypnutí

Ztlumení zvuku

Režim Sport
Režim Hudba
Dopředu
Přehrávání/Pauza

Vstup AUX (Externí)
Bluetooth®
Hlavní hlasitost
Zvýšení/Snížení

Prostorová hlasitost
Zvýšení/Snížení
(dostupné, když se používá 
bezdrátový prostorový zvuk)

Nastavení hlasu
Zvýšení/Snížení

Režim Noc

Vstupy HDMI

Vstup TV

Režim Film
Zpět

Hloubky
Zvýšení/Snížení

Prostorové vyvážení
Levá/Pravá

(dostupné, když se používá 
bezdrátový prostorový zvuk)
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Horní panel zvukového projektoru
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Sound Bar Top Panel

Sound Bar Back Panel

Power
On/Off

Source Master Volume 
Down/Up

MuteVoiceAdjustBluetooth®

Power 
Connector

Ethernet 
LAN

*Factory use only

HDMI Out
(ARC)

HDMI
Inputs

AUX 
In USB*

Optical 
In

Status  
LEDs

Zapnutí
/Vypnutí

Zdroj Bluetooth® Nastavení 
hlasu

Ztlumení 
zvuku

Snížení/Zvýšení 
hlavní hlasitosti

Zadní panel zvukového projektoru
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Sound Bar Top Panel

Sound Bar Back Panel

Power
On/Off

Source Master Volume 
Down/Up

MuteVoiceAdjustBluetooth®

Power 
Connector

Ethernet 
LAN

*Factory use only

HDMI Out
(ARC)

HDMI
Inputs

AUX 
In USB*

Optical 
In

Status  
LEDs

Vstupy 
HDMI

Výstup HDMI 
(ARC)

Optický 
vstup

Ethernet 
LAN

Stavové LED 
indikátoryUSB*

Vstup 
AUX

Konektor 
napájení 

*Pouze pro tovární použití
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Optické indikátory

V přední části zvukového projektoru je vodorovná řada indikátorů pro indikaci jeho stavu, 
jako například zdroje, hlasitosti a poslechového režimu.

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI (ARC)

OPTICAL

AUX

Zapnuto

Režim Noc

OBSAH DOLBY

OBSAH DTS

CHROMECAST BUILT-IN

BLUETOOTH

WI-FI

NESVÍTÍ 
NEPŘIPOJENO

BLIKÁ  
REŽIM PÁROVÁNÍ

SVÍTÍ  
PŘIPOJENO

Subwoofer

Subwoofer

Prostorové 
reprosoustavy

Zadní strana 
zvukového projektoru

Zadní strana subwooferu

Zadní strana 
prostorových reprosoustav

Prostorové 
reprosoustavy
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Optimalizace poslechových zážitků

Více hloubek Slabší hlasMéně hloubek VÝCHOZÍ
ÚROVEŇ

Indikátory zvukového projektoruIndikátory zvukového projektoru

Hloubky Hlas

Silnější hlasVÝCHOZÍ
ÚROVEŇ

Ovládání hloubek

Snadné nastavení hlasitosti nízkých  
frekvencí pro zvýšení či snížení účinku.

Snadné nastavení úrovní dialogů 
pro zlepšení srozumitelnosti bě-
hem sledování TV pořadů, filmů 
a sportu.

Více hloubek Slabší hlasMéně hloubek VÝCHOZÍ
ÚROVEŇ

Indikátory zvukového projektoruIndikátory zvukového projektoru

Hloubky Hlas

Silnější hlasVÝCHOZÍ
ÚROVEŇ
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Používání dálkového ovladače vašeho televizoru nebo kabelového/satelitního 
přijímače pro ovládání MagniFi MAX
Je k dispozici několik způsobů používání dálkového ovladače vašeho televizoru, kabelového 
nebo satelitního přijímače pro ovládání MagniFi Max

OVLÁDÁNÍ HDMI CEC
Pokud je váš televizor připojen pomocí HDMI a podporuje funkci CEC (a tato funkce je v menu nastavení 
televizoru povolena), můžete ovládat hlasitost a funkce ztlumení zvuku MagniFi MAX z vašeho televizo-
ru bez jakýchkoli dalších nastavení.

PŘEDNASTAVENÉ IČ KÓDY
Pokud je váš televizor připojen pomocí optického konektoru nebo konektoru HDMI, avšak  
televizor nepodporuje funkci CEC, můžete ovládat hlasitost a funkce ztlumení zvuku v MagniFi MAX  
z vašeho televizoru, aniž byste museli provádět jakákoli další nastavení, pokud je váš televizor některou  
z podporovaných značek a byl vyroben během posledních 5 let.  
Podrobnosti najdete webové stránce Polk.

FUNKCE IČ UČENÍ
Pokud je váš televizor připojen pomocí optického konektoru, ale nepatří mezi rozšířené značky, můžete 
váš IČ (infračervený) dálkový ovladač naučit ovládání hlasitosti, ztlumení zvuku a dalším funkcím (jako 
například výběr zdroje a hlasitost hloubek) zvukového projektoru.
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Používání funkce IČ učení

DŮLEŽITÉ: Držte oba dálkové ovladače před stisknutím 
příslušných tlačítek přibližně 30 cm (12 ”) přímo před 
MagniFi MAX a zajistěte, aby měly dálkové ovladače nové baterie.

Aktivaci režimu IČ učení
Zajistěte, aby byl zvukový projektor zapnutý a pak stiskněte a přibližně 3 sekundy podržte tlačítko  
Source na zvukovém projektoru. Uvolněte tlačítko, jakmile uslyšíte dvousložkový tón. Nyní byste měli 
vidět, jak se bílé indikátory v přední části zvukového projektoru pohybují doleva a doprava.

KROK 1: Vyberte tlačítko na dálkovém ovladači MagniFi Max
Na dálkovém ovladači MagniFi MAX stiskněte a uvolněte tlačítko, které chcete naučit (např.: Volume 
Up, tj. zvýšení hlasitosti). Uslyšíte jednosložkový tón a uvidíte, jak se všechny bílé indikátory společně 
rozsvěcují a zhasínají.

KROK 2: Vyberte tlačítko na dálkovém ovladači televizoru
Krátce klepněte na příslušné tlačítko na dálkovém ovladači televizoru. Uslyšíte dvousložkový tón a uvidí-
te, jak se bílé indikátory během zpracování přijatého IČ příkazu odpočítávají zleva doprava.

KROK 3: Ověřte výsledky
•	 Pokud	uvidíte,	že	se	bílé	indikátory	znovu	rozsvěcují	a	zhasínají,	zopakujte	krok	2.

•	 Pokud	uslyšíte	dvousložkový	tón	a	uvidíte	 , nebyl příkaz naučen. 
Zkuste to prosím znovu.

•	 Pokud	uslyšíte	jednosložkový	tón	a	uvidíte	 , byl příkaz úspěšně naučen.
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Using the IR Learning Function

IMPORTANT: Hold both remotes about 12” (30cm) directly in 
front of the MagniFi MAX when pressing their respective buttons 
and make sure your remotes have fresh batteries.

Entering IR Learn Mode 
Make sure your sound bar is powered on, then press and hold the  Source button 
on the sound bar for about 3 seconds. When you hear a two-note tone release the button. You should 
now see white lights on the front of the sound bar bouncing left and right.

STEP 1: Select a button on your MagniFi Max remote

Press and release the button on the MagniFi MAX remote that you want to learn (ex: Volume Up). You 
will hear a single tone and see all white lights fading in and out together.

STEP 2: Select a button on your TV remote

Briefly tap the corresponding button on your TV remote. You will hear a two-note tone and see white 
lights counting down from left to right as the received IR command is processed.

STEP 3: Verify the results

• If you see the white lights fading in and out again, repeat step 2.

• If you hear a two-note tone and see •••••••••• the command was not learned.  
Please try again.

• If you hear a single tone and see •••••••••• the command was successfully learned.

12” (30cm)
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KROK 4: Naučte jiný kód

Pokud znovu uvidíte, jak se bílé indikátory v přední části zvukového projektoru pohybují doleva a dopra-
va, je vše připraveno k výběru další funkce pro naučení pomocí opakování kroků 1-3.

Ukončení režimu IČ učení
Stiskněte a podržte tlačítko  Source na zvukovém projektoru znovu po dobu přibližně 3 sekund. Uvol-
něte tlačítko, jakmile uslyšíte dvousložkový tón.

POZNÁMKA: Zvukový projektor automaticky ukončí režim IČ učení, jestliže nepřijme po dobu 60 sekund žádné IČ příka-
zy. Všechny naučené IČ příkazy budou automaticky uloženy.

SMAZÁNÍ VŠECH NAUČENÝCH IČ KÓDŮ
Stiskněte a podržte tlačítko  Source na zvukovém projektoru po dobu přibližně 10 sekund. Uslyšíte 
dvousložkový tón. Držte i nadále toto tlačítko a uvolněte jej až poté, co uslyšíte třísložkový tón.
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Pokročilá nastavení

Připojení kabelového boxu, herní konzoly nebo jiných 
zdrojů HDMI k vašemu MagniFi MAX (obrázek 1)

Magnifi MAX podporuje až tři HDMI zdroje. Pokud 
používáte mezi zvukovým projektorem a televizorem 
HDMI-ARC připojení, budu 4K a HDR signály přeneseny 
do vašeho televizoru. Pro 4K obsah jsou vyžadovány 
vysokorychlostní HDMI kabely.

Používání optického vstupu pro zdroj zvuku (obrázek 2)

Pokud chcete použít optický vstup (Optical) na zvuko-
vém projektoru pro jiný zdroj zvuku, jako například CD 
přehrávač, postupuje následovně:

1) Připojte váš televizor pomocí HDMI-ARC  
k MagniFi MAX.

2) Připojte dodávaný optický kabel k CD přehrávači  
a zvukovému projektoru.

3) Tlačítko TV na dálkovém ovladači bude přepínat mezi 
vstupními zdroji HDMI-ARC (4 bílé indikátory) a Opti-
cal (5 bílých indikátorů), pokud je zvuk k dispozici.

TV OPTICAL

TV (ARC)HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3

AUX

HDMI vstupy zvukového projektoru

Přehrávač médií Blu-ray přehrávačHerní konzola

TV OPTICKÝ

TV (ARC)

AUX NETWORK SERVICE 
ONLY

Optický vstup 
zvukového projektoru

OBRÁZEK 1

OBRÁZEK 2
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Montáž MagniFi MAX na stěnu

Pro montáž zvukového projektoru na stěnu je k dispo-
zici montážní šablona a montážní držáky. Pro správ-
nou instalaci se prosím podívejte na pokyny vytištěné 
na šabloně. Šrouby pro připevnění držáků ke stěně 
nejsou součástí příslušenství. Vyberte typ a délku 
šroubu podle konstrukce stěn ve vaší domácnosti. 
Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníky.

Televizor nemá výstup HDMI nebo optický výstup

Pokud váš televizor nemá ani výstup HDMI ARC, ani optický výstup, můžete připojit zvukový 
projektor k televizoru pomocí dodávaného 3,5 mm analogového AUX kabelu.

1) Připojte dodávaný AUX kabel k audio výstupu televizoru a ke vstupu AUX v zadní části 
zvukového projektoru.

2) Vyberte na dálkovém ovladači zvukového projektoru AUX.
3) Zvyšte hlasitost a ujistěte se, že slyšíte zvuk ze zvukového projektoru.
4) Vypněte reproduktory televizoru pomocí menu Nastavení v televizoru v části „zvuk“ nebo 

„reproduktory“.

Poznámka: Při použití vstupu AUX není podporováno dekódování zvuku Dolby 5.1 a DTS.
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TV OPTICAL

TV (ARC)HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3

AUX NETWORK SERVICE 
ONLY

TV OPTICAL

TV (ARC)HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3

AUX NETWORK SERVICE 
ONLY

RESET SYNC POWER

Sound Bar HDMI Inputs

Sound Bar Optical Input

Media Player Blu-rayGaming

Wall mounting your MagniFi MAX

A mounting template and mounting brackets are 
provided for wall mounting the sound bar. For proper 
installation, please refer to the instructions printed 
on the template. Screws for attaching the brackets to 
the wall are not included. Choose the screw type and 
length appropriate to your home’s construction. If in 
doubt, consult a professional.

My TV doesn’t have an HDMI or Optical outputs

If your TV does not have an HDMI ARC or Optical output you can connect the sound  
bar to your TV using the included 3.5mm analog AUX cable. 

1) Connect the included AUX cable between your TV’s audio output and the AUX input on  
    the back of the sound bar.

2) Select AUX on the sound bar remote control. 

3) Turn up the volume and make sure you hear sound from the sound bar.

4) Turn off the TV’s speakers using your TV’s Settings menu under “audio” or “speakers”.

Note: Dolby 5.1 and DTS audio decoding are not supported when using the AUX input.
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Není slyšet zvuk ze subwooferu

1) Zkontrolujte, zda je subwoofer připojen ke zdroji energie.
2) Zkontrolujte zelený indikátor v zadní části subwooferu.
•	 Pokud	svítí	zeleně,	zvyšte	pomocí	dálkového	ovladače	hloubky	(Bass).
•	 Pokud	bliká	zeleně,	musíte	pomocí	následujících	pokynů	provést	synchronizaci	subwo-

oferu se zvukovým projektorem

Synchronizace subwooferu se zvukovým projektorem

1) Stiskněte tlačítko napájení na zvukovém projektoru pro jeho zapnutí.
2) V zadní části ZVUKOVÉHO PROJEKTORU stiskněte tlačítko SYNC a podržte jej, dokud 

neuslyšíte tón (přibližně 3-4 sekundy); pak toto tlačítko uvolněte. Indikátory SUB a SURR 
nad tlačítkem SYNC budou zeleně blikat

3) V zadní části SUBWOOFERU stiskněte tlačítko SYNC a podržte jej, dokud neuslyšíte tón 
(přibližně 10 sekund) – indikátor v zadní části subwooferu se rozsvítí zeleně.
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Režimy zvuku

Režim Hudba a Vše stereo
Režim Hudba poskytuje vyvážený zvuk a jemnější 
hloubky, přičemž minimalizuje prostorové efekty 

pro přirozenější reprodukci zvuku.
Režim Vše stereo poskytuje zvuk vyplňující míst-
nost prostřednictvím zrcadlení levých a pravých 

předních kanálů do levých a pravých prostorových 
reprosoustav. Během poslechu dvoukanálového 

zvuku můžete pomocí tlačítka Music přepínat mezi 
režimy Hudba a Vše stereo.

Režim Noc
Redukce výšek a dynamiky hlasitosti při současném 
zvýšení srozumitelnosti hlasu pro poslech s nízkou 

úrovní hlasitosti.

Režim Film
Akusticky optimalizováno pro filmový i TV obsah. 
Zajišťuje rovněž zdůraznění hloubek, větší prosto-

rové efekty a vylepšuje úrovně nastavení zvuku 
(Voice Adjust) pro zvýšenou srozumitelnost dialo-
gů. Je to výchozí zvukový režim pro vstupní zdroje 

HDMI a Optical (Optický).

Režim Sport
Vylepšuje obsah bohatý na dialogy, jako například 

sportovní události, zpravodajství a talkshow.
Využívá nastavení hlasu (Voice Adjust) pro zlep-
šení srozumitelnosti dialogů a optimalizaci úrovní 

hlasitosti subwooferu.
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O technologii Polk SDA®

MagniFi MAX používá patentovanou technologii Polk SDA Surround vytvářející rozsáhlou 
vícerozměrnou zvukovou scénu a detailní stereo obraz. SDA zvětšuje i rozšiřuje zvukovou 
scénu produkcí úchvatného zvuku vyplňujícího místnost, aniž by utrpěla srozumitelnost. SDA 
rovněž podporuje obsah s kódováním Dolby a DTS pro neuvěřitelné zážitky při sledování 
filmů.

Vestavěná technologie Polk VoiceAdjust®

MagniFi MAX používá ve zvukovém projektoru nastavitelné hlasové úrovně umožňující při-
způsobit poslechové zážitky vašim preferencím pro reprodukci srozumitelných a výrazných 
dialogů, u kterých nepřijdete o žádné slovo při sledování vašich oblíbených filmů, TV pořadů 
nebo sportovních událostí.
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