
 
MAKSIMAALSE JÕUDLUSEGA KODUKINO HELIPROJEKTORISÜSTEEM 

 
KIIRE KASUTUSJUHEND 

 
Täname teid Polki toote ostmise eest.   
 

Tehniline abi 
 
Täieliku elektroonse kasutusjuhendi leiate aadressilt www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr 
 
 

Karbi sisu 

 



 

Häälestamine 
 
Ühendamine televiisoriga 

 
Kas teie televiisori HDMI-sisendi pesale on märgitud 
„ARC“? 
 

JAH EI 

 
Ühendage komplektis olev 
HDMI-juhe nii televiisori kui 
heliprojektori „ARC“ 
märgisega HDMI-pesadesse.  

 
Heliprojektori 
ühendamiseks televiisoriga 
kasutage komplektis olevat 
optilist juhet ja HDMI-juhet 
televiisori vabas HDMI-
pesas ja heliprojektori „TV 
ARC“ pesas. 

 
 
Heliprojektiori paigutamine 
 

Parima helikogemuse saamiseks paigutage heliprojektor 
televiisori alla keskele. 

 
MÄRKUS. Seinale paigaldamise juhiste saamiseks vaadake pika 
juhendi vastavat jaotist ja kasutage lisatud seinapaigalduse 
šablooni. 
 

 
Heliprojektori ühendamine vooluvõrguga 
 

Heliprojektori esiküljel hakkab vilkuma alglaadimist tähistav 
oranž LED-lamp. 
 

  

Bassikõlari paigutamine 
 
Asetage bassikõlar parima tulemuse saamiseks televiisoriga 
sama seina äärde, heliprojektorist mitte kaugemale kui 10 m..  

 

 

Bassikõlari ühendamine vooluvõrguga 
 
Bassikõlari tagaküljel põleb bassikõlari ja heliprojektori 
ühendust tähistav roheline lamp. 
 

 

 Ringhelikõlarite paigutamine või paigaldamine 
NB Ringhelikõlarid ei sialdu komplektis ja on müügil eraldi 
 
Paigutage ringhelikõlarid põhilisest kuulamiskohast võrdsele 
kaugusele paremale ja vasakule. Veenduge, et paigutate „L“ 
märgisega kõlari vasakule ja „R“ märgisega kõlari paremale 
poole. Kui otsustate kõlarid seinale paigaldada, siis kasutage 
juhiste saamiseks seinale paigaldamise šablooni.  

 

Ringhelikõlarite ühendamine vooluvõrguga 
 
Ringhelikõlarite tagaküljel hakkab põlema vilkuv roheline lamp. 

 
 

Puldile patareide paigaldamine 
 
Sisestage lisatud AAA patareid.  

 
 



 
 

Ühenduste kontrollimine 
 
Lülitage televiisor sisse ja veenduge, et te näete pilti ja kuulete 
heliprojektorist heli. Kui te ei kuule heli ja heliprojektori 
esiküljel ei põle ükski lamp, vajutage heliprojektori 
sisselülitamiseks toitenuppu. 
MÄRKUS. Kui kuulete heli nii televiisorist kui heliprojektorist, 
tuleb teil televiisori sisemised kõlarid manuaalselt seadistuste 
menüüd kasutades välja lülitada. Täpsemate juhiste saamseks 
vaadake televiisori juhendit.   
 

 
 

Televiisori kaugjuhtimispuldi kasutamine 
helitugevuse reguleerimiseks 
 
MagniFi MAX on eelhäälestatud enamlevinud brändide, sh 
Samsung, Sony, LG, Vizio ja teised suured brändide* 
televiisoripultide helitugevuse ja vaigistamise käsklustele 
reageerimiseks. 
* Kõik siinkohal märgitud kaubamärgid, tootenimed, logod ja 
brändid kuuluvad nende vastavatele omanikele.  
 
MÄRKUS. Kui teie MagniFI MAX ei tööta koos teie televiisoriga, 
järgige täpsema juhendi vastavas jaotises kirjeldatud juhiseid, 
kuidas saada MagniFi Maxi omandama teie televiisoripuldi 
käsklusi.  

 
Muusika kuulamine läbi integreeritud 
Chromecasti 
 
Integreeritud Chromecasti kasulikud omadused. 
 
MagniFi MAXIL on sisseehitatud Chromecast, mis võimaldab teil 
lihtsasti järgmist. 

1. Wi-Fi või Ethernet-ühenduse kaudu oma 
lemmikrakendustest muusikat striimida. 

2. Luua kogu kodu hõlmav audiokogemus. Mitme ruumi 
sünkroniseerimise funktsioon võimaldab teil läbi 
integreeritud Chromecasti ja sellega sobivate 
kõlaritega mängida sama lugu samaaegselt terves 
majas.   

3. Kasutage Google Home kõlaril Google Assistant 
rakendust, et häälkäskluste abil MagniFi MAXIGA 
muusika taasesitamist juhtida. 

 
Integreeritud Chromecasti seadistamine 
 

1. Laadige alla tasuta Google Home rakendus ja järgige 
rakendusesiseseid juhiseid oma Polk MagniFi MAXI 
ühendamiseks oma Wi-Fi- või Ethernet-võrku. 

2. Külastage rakenduse Google Home ja Chromecasti 
audioteenuse seadistamise täpsema juhendi 
saamiseks aadresse 
https://support.google.com/googlehome ja 
https://support.google.com/chromecastbuiltin. 

 

 
3. Striimides Chromecasti võimaldavat rakendust 

hakkab heliprojektoril põlema valge lamp.   

 
Automaatsete uuenduste vastuvõtmine – väga 
soovitatav 
 
Polk võib toote paremaks töötamiseks ja televiisori 
kaugjuhtimispuldi abil juhitavate funktsioonide nimekirja 
suurendamiseks aegajalt üle interneti pakkuda perioodilisi 
tarkvarauuendusi.  

Heliprojektori ühendamine kodusesse võrku on väga 
soovitatav. Automaatsete tarkvarauuenduste 
saamiseks ei ole teil vaja oma toodet registreerida 

ega jagada oma e-posti aadressi. Ühendage heliprojektor 
rakenduse Google Home kasutamiseks lihtsalt iOS või Android 
tüüpi seadmega Wi-Fi- või Ethernet (juhe pole komplektis)-
ühenduse kaudu internetti.   
 
Muusika kuulamine Bluetoothi® kaudu 
 

1. Bluetoothi kaudu seadme ühendamiseks vajutage 
heliprojektoril või kaugjuhtimispuldil nuppu Bluetooth 

. Heliprojektoril hakkab aeglaselt vilkuma sinine 
lamp, oodates Bluetooth-seadmega ühendumist.  

 
2. Sisenege oma telefoni, tahvelarvuti või arvuti 

Bluetoothi seadistamise menüüsse ja valige „Polk 
MagniFi MAX“. Kui Bluetoothi kaudu on ühendus 
olemas, põleb sinine lamp pidevalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kaugjuhtimispult 

 
 
 

 
                                                                                                                             

Heliprojektori ülemine paneel 
 

 
 
Heliprojektori tagumine paneel 
 

 



Visuaalsed indikaatorid 
 
Heliprojektori esiküljel on LED-lampide horisontaalne rida, mis tähistavad olekut, nagu allikas, helitugevus ja kuulamisrežiimid.  
 

 
Kuulamiskogemuse optimeerimine  

 
Ringhelikõlarite optimeerimine 
 

 
 



Televiisori või kaabel-/satelliittelevisiooni 
kaugjuhtimispuldi kasutamine MagniFi MAXI 
juhtimiseks  

 
Televiisori, kaabel- või satelliittelevisooni kaugjuhtimispuldi 
kasutamiseks heliprojektoriga MagniFi MAX on mitmeid 
võimalusi.  
 
HDMI CEC 
 
Kui teie televiisor on ühendatud HDMI kaudu ja toetab 
platvormi CEC (ja seda võimaldab televiisori seadistusmenüü), 
saate oma televiisoriga kasutada heliprojektori MagniFi MAX 
helitugevuse ja vaigistamise funktsioone ilma 
lisaseadistamiseta.  
 
EELSISESTATUD IR-KOODID 
 
Kui teie televiisor on ühendatud läbi optilise juhtme või läbi 
HDMI, kuid teie televiisor ei toeta platvormi CEC, siis teil võib 
õnnestuda juhtida helitugevuse ja vaigistamise funktsioone 
ilma lisaseadistamiseta kui teie televiisori bränd kuulub 
toetatud brändide hulka ja on toodetud viimase viie aasta 
jooksul. Täpsema teabe saamiseks külastage Polki kodulehte. 
 
IR-I PROGRAMMEERIMISE FUNKTSIOON 
 
Kui teie televiisor on ühendatud optilise juhtme kaudu ja ei ole 
populaarse brändi toodang, siis saate oma IR-kaugjuhtimispulti 
(infrapuna) programmeerida juhtima heliprojektori 
helitugevuse, vaigistamise ja muid funktsioone (nagu näiteks 
allika valimine või bassi juhtimine). 
 
IR-I programmeerimise funktsiooni kasutamine 
 
TÄHTIS!  
Hoidke pultide vastavaid nuppe vajutades kaugjuhtimispulte 
umbes 30 cm kaugusel otse heliprojektori MagniFi MAX ees. 
Veenduge, et pultidel on uued patareid.  

 
 
Programmeerimisrežiimi sisenemine 
 
Veenduge, et heliprojektor on sisse lülitatud. Vajutage ja hoidke 

all oma heliprojektori nuppu allikas umbes 3 sekundit. Kui 
kuulete kahe noodiga helitooni, siis vabastage nupp. Nüüd 
peaksite nägema heliprojektori esiküljel valgeid lampe vasakule 
ja paremale põrkumas. 
 

1. SAMM. Valige MagniFi kaugjuhtimispuldi nupp 
 
Vajutage ja vabastage MagniFi MAXI kaugjuhtimispuldi nupp (nt 
helitugevus peale), mida soovite programmeerida. Te kuulete 
ühte helitooni ja näete kõiki valgeid lampe koos muutumas 
tuhmimaks ja kirkamaks.  

 
2. SAMM. Valige oma kaugjuhtimispuldi nupp 

 
Vajutage lühidalt oma kaugjuhtimispuldi vastavat nuppu. Te 
kuulete kahenoodilist helitooni ja vastu võetud 
infrapunakäskluse töötlemise ajal näete valgeid lampe vasakult 
paremale maha lugemas. 
 

3. SAMM. Kontrollige tulemusi 
- Kui näete uuesti lampe kirkamaks ja tuhmimaks 

muutumas, siis korrake sammu 2.  
- Kui kuulete kahenoodilist helitooni ja näete 

, siis käsklust ei programmeeritud.  
- Kui kuulete ühte helitooni ja näete 

, siis on käsklus edukalt 
programmeeritud.  
 

4. SAMM. Uue koodi programmeerimine 
Kui näete heliprojektori esiküljel valgeid lampe vasakule ja 
paremale põrkumas, siis on süsteem valmis järgmise 
funktsiooni programmeerimiseks korrates samme 1-3.  
 
Programmeerimisfunktsioonist väljumine 

Vajutage ja hoidke all nuppu allikas  umbes 3 sekundit. Kui 
kuulete kahenoodilist helitooni, siis vabastage nupp.  
MÄRKUS. Kui heliprojektor pole saanud ühtegi 
infrapunakäsklust 60 sekundi jooksul, siis väljub automaatselt 
programmeerimisrežiimist. Kõik programmeeritud 
infrapunakäsklused salvestatakse automaatselt.  
 
KÕIKIDE INFRAPUNAKOODIDE KUSTUTAMINE 

Vajutage ja hoidke all heliprojektori nuppu allikas  umbes 
10 sekundit. Kuulete kahenoodilist helitooni. Jätkake nupu all 
hoidmist, kuni kuulete kolmenoodilist helitooni. Seejärel 
vabastage nupp.  

 
Täpsem seadistamine 
 
Juhtmekarbi, mängukonsooli või muude HDMI-allikate 
ühendamine heliprojektoriga MagniFi MAX (joonis 1) 
 
Heliprojektoriga MagniFi MAX on võimalik ühendada kuni kolm 
HDMI-seadet. Kui te kasutate heliprojektori ja televiisori vahel 
HDMI-ARC ühendust, siis edastatakse teie televiisorisse 4K- ja 
HDR-signaalid. 4K-sisu jaoks on vaja kasutada ülikiiret HDMI-
juhet.  



 
 

 
 Optilise sisendi kasutamine audioallika jaoks (joonis 2) 
 
Kui soovite audioallikate, nagu näiteks CD-mängija, 
mängimiseks kasutada heliprojektori optilist sisendit, järgige 
järgmisi samme. 

1) Kasutades sisendit HDMI-ARC ühendage oma 
televiisor heliprojektoriga MagniFi MAX. 

2) Ühendage komplektis olev optiline juhe CD-mängija ja 
heliprojektoriga.  

3) Kuni audio on ühendatud, siis vahetab 
kaugjuhtimispuldi nupp TV sisendallikaid HDMI-ARC 
(4 valget lampi) ja Optiline (5 valget lampi).  

 

 
 
 

 

 
 
Televiisoril puuduvad HDMI- ja optilised 
väljundid 
 
Kui teie televiisoril puuduvad HDMI ARC või optilised väljundid 
saate heliprojektori televiisoriga ühendada komplektis oleva 3,5 
mm analoog AUX-juhtmega.  

1) Ühendage lisatud AUX-juhe televiisori audioväljundi 
ja heliprojektori AUX-sisendi vahele.  

2) Valige heliprojektori kaugjuhtimispuldil nupp AUX. 

3) Keerake helitugevust peale ja veenduge, et kuulete 
heliprojektorist heli.  

4) Lülitage kasutades televiisori seadistuste menüüd 
„audio“ või „kõlarid“ televiisori sisemised kõlarid 
välja. 

MÄRKUS: Kui te kasutate AUX-sisendit, siis Dolby 5.1 ja DTS 
audio dekodeerimist ei toetata.  

 
Ma ei kuule bassikõlari heli 
 

1) Veenduge, et bassikõlar on vooluvõrku ühendatud. 
2) Kontrollige bassikõlari tagaküljel põlevat rohelist 

lampi. 
- Kui see põleb, ega vilgu, siis keerake 

kaugjuhtimispuldilt bassi peale. 
- Kui see vilgub, siis tuleb teil bassikõlar 

heliprojektoriga järgnevat instruktsiooni 
kasutades ühendada. 

 
Bassikõlari ühendamine heliprojektoriga 
 

1) Lülitage heliprojektor toitenuppu vajutades sisse.  
2) Vajutage ja hoidke heliprojektori tagaküljel all(umbes 

3-4 sekundit) nuppu SYNC, kuni kuulete helitooni ja 
seejärel vabastage nupp.    

3. Leidke basskõlari tagumiselt küljelt nupp SYNC. 
Vajutage ja hoidke seda all(umbes 10 sekundit), kuni 
kuulete helitooni ja bassikõlari tagaküljel asuv 
roheline lamp hakkab ühtlaselt põlema. 

 
Ringhelikõlarite ühendamine heliprojektoriga 
 
MÄRKUS. Ühendama peab nii ringhelikõlarid kui ka bassikõlari.  

1) Lülitage heliprojektor toitenuppu vajutades sisse.  
2) Ühendage eelpooltoodud juhiseid kasutades 

bassikõlar.  
3) Vajutage ja hoidke all(umbes 10 sekundit) mõlema 

ringhelikõlari tagaküljel asuvat nuppu SYNC, kuni 
kõlarite all asuv roheline lamp hakkab pidevalt 
põlema. 

4) Kui nii parem kui vasak ringhelikõlar on ühendatud, 
siis kostub heliprojektorist helitoon.  

MÄRKUS. Kui kuulete heliprojektorist kahte madalamaks 
muutuva noodiga helitooni, siis polnud ühendamine edukas. 
Proovige uuesti.  
 

Helirežiimid 
 

 
Muusika- ja kogu muu stereorežiim 
 
Muusikarežiim tagab teile loomulikuma heli taasesituse 
tekitamiseks tasakaalustatud heli ja ühtlasema bassi, 
vähendades samal ajal ruumiefekte.  
Kogu muu stereorežiim tagab peegeldades eesmist vasakut ja 
paremat kanalit vasakusse ja paremasse ringhelikõlarisse kogu 
ruumi täitva heli. Kasutage 2 kanali audio kuulamise puhul 
muusikarežiimi ja kogu muu stereorežiimi vahel valimiseks 
muusikanuppu.  



 

 
Filmirežiim 
 
Nii filmide kui televisiooni jaoks akustiliselt optimeeritud. See 
võimaldab ka bassi võimendamist, suuremat ruumiefekti ja 
funktsiooni Voice Adjust tasemete kasutamist selgemateks 
dialoogideks. HDMI- ja optilise sisendallika vaikimisi helirežiim. 

 
 
 

 
Öörežiim 
 
Vähendab vaikselt kuulamise jaoks bassi ja helitugevuse 
dünaamikat parandades samaaegselt kõne arusaadavust 
 
 

 

Sportrežiim 
 
Parandab rohkelt dialooge sisaldava audio, nagu 
spordivõistlused, uudised ja jutusaated helikvaliteeti. Kasutab 
dialoogide selguse suurendamiseks funktsiooni Voice Adjust ja 
optimeerib bassikõlari helitugevust.  
 
 
Polk SDA® tehnoloogiast 
 
MagniFi MAX sisaldab patenteeritud SDA ringhelitehnoloogiat, 
mis tekitab laia mitmedimensioonilise helitausta ja täpse 
stereopildi. SDA nii tõstab kui laiendab helitausta pakkudes 
ruumitäitva heli ilma heliselgusele järeleandmisi tegemata. SDA 
loob uskumatu kinokogemuse toetades ka Dolby ja DTSI 
kodeeritud sisu. 
 
Integreeritud Polk VoiceAdjust® tehnoloogiast 
 
Heliprojektoril MagniFi MAX on reguleeritavad kõnetasemed, 
mis võimaldavad teil vastavalt oma soovile kuulamiskogemust 
muuta, tekitada selge, täpse dialoogi, et mitte ühtegi oma 
lemmikfilmi, telesaate või spordisündmuse detaili kaotada.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisateabe saamiseks külastage palun https://en.polkaudio.com/   , www.tophifi.ee   ja www.facebook.com/tophifi.ee    


