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Producent: POL-AUDIO Leszek Polanowski 

Adres Producenta: Skłodowskiej 33, 05-420 Józefów, Polska 

Model: SAT 212 CX ND 

Wersja dokumentu: 1.0-SAT212 

Data publikacji:  2017.08 

 

Symbole wykorzystane w instrukcji 

 

UWAGA 

 

INFORMACJA 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

PORADA 

 

 

 

Zachowaj tą instrukcję i postępuj zgodnie z jej treścią dla poprawnego funkcjonowania systemu 
oraz zachowania gwarancji. 

  

 

Otrzymany towar należy rozpakować w obecności dostawcy/kuriera i upewnić się, że produkty nie 
zostały uszkodzone mechanicznie na skutek niewłaściwego transportu lub zapakowania produktu. 
Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić dostawcy i firmie odpowiedzialnej za dostawę 
towaru z uwzględnieniem odpowiednich procedur. Opóźnione zgłoszenie może skutkować 
odrzuceniem reklamacji. 

  
  

 

SERWIS 
Kontakt z serwisem POL-AUDIO odbywa się za pośrednictwem telefonu lub poczty: 
 

+48 22 789 30 02 
serwis@polaudio.pl 

 

 
Dziękujemy za nabycie produktu POL-AUDIO. Jesteśmy bardzo zainteresowani Twoją opinią na temat jego 
funkcjonalności i Twoich wrażeń. Zachęcamy do kontaktu i podzielenia się swoimi odczuciami. Wszystkie z nich 
potraktujemy poważnie i nie zostaną nigdzie opublikowane, bez zgody autora. 
 

+ 48 22 789 30 02 
polaudio@polaudio.pl 

 

 

Wszystkie systemy nagłośnieniowe marki POL-AUDIO są produkowane w Polsce. 

  

http://www.polaudio.pl/
mailto:polaudio@polaudio.pl
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ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW 
Jednocześnie chcieliśmy ostrzec przed podróbkami naszych produktów dostępnymi na rynku. Zespół POL-AUDIO 

dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia produktów gwarantujących wysoką jakość dźwięku. Nieoryginalne 

systemy nie prezentują sobą wysokiej jakości przez co cierpi interes: organizatora, artystów, firmy nagłośnieniowej 

oraz producenta. Wszelkie przypadki, w których oryginalne pochodzenie systemu budzi wątpliwość proszę zgłaszać do 

firmy telefonicznie lub mailowo. Wszystkie zgłoszenie będą przeanalizowana i w przypadku potwierdzenia się 

przypuszczeń zgłaszane do odpowiedniego wydziału Policji Gospodarczej.  

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA 
 

 

USZKODZENIE PRODUKTU 
W przypadku powstania uszkodzenia, należy niezwłocznie skontaktować się z wykwalifikowanym 
serwisantem. Nie należy użytkować uszkodzonego produktu, jak również samodzielnie dokonywać 
napraw. Nie należy samodzielnie modyfikować produktu lub ingerować w jego konstrukcję. 

  

 

WARUNKI PRACY 
Nie należy użytkować produktu w pobliżu źródła wody i innych płynów. Produkt powinien być 
użytkowany na stabilnych i suchym podłożu. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła 
takich jak grzejniki, piece, jak również urządzenia audio emitujące ciepło. Nie należy narażać 
produktu na działanie silnego wiatru. 

  

 

GWARANCJA 

Produkty firmy POL-AUDIO objęte są 24-miesięczną gwarancją. Obejmuje ona uszkodzenia wynikające 
z wad konstrukcyjnych pod warunkiem postępowania w zgodzie z wytycznymi zawartymi w instrukcji 
produktu. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem pod numerem telefonu 
+48 22 789 30 02, bądź mailowy pod adresem reklamacje@polaudio.pl. Do zgłoszenia prosimy dołączać 
szczegółowy opis problemu, który pozwoli na odtworzenie problemu w serwisie.  

Bieg gwarancji liczony jest od dnia zakupu (na podstawie rachunku) lub jeśli klient nie posiada 
rachunku, od dnia wyprodukowania urządzenia (zgodnie z numerem seryjnym, jeśli taki został 
umieszczony na produkcie). 

W przypadku dalszej odsprzedaży, termin gwarancji będzie utrzymany. 

Gwarancja będzie unieważniona w przypadku wykrycia próby naprawy wykonanej przez serwis inny niż 
upoważniony do tego przez producenta. Unieważnienie nastąpi również w przypadku próby ingerencji 
w konstrukcję kolumny. 

Objęte gwarancją wadliwe urządzenie będzie naprawione lub wymienione bez pobrania kosztów za 
materiały. 

Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić producentowi. 
 

 

 

Parametry techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. 

Wszelkie prawa dotyczące tego dokumentu są zastrzeżone na rzecz POL-AUDIO Leszek Polanowski. 

mailto:reklamacje@polaudio.pl
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OPIS PRODUKTU 
SAT 212 CX to trójdrożny satelita koncertowy wysokiej mocy i skuteczności. Dwa przetworniki 12” umieszczone w 

krótkiej tubie pracują w połączeniu z koaksjalnym przetwornikiem wysokotonowym 2”. Dzięki odpowiedniej 

konstrukcji, udało się uzyskać bardzo wysoką skuteczność, na poziomie 109 dB. Moc konstrukcji to 900 Watów mocy 

AES. Konstrukcja dostępna jest na życzenie w wersji BI-AMP z osobnym zasilaniem dla 2 x 12” oraz 1 x 2” CX. 

Obudowa została wykonana z wysokiej jakości sklejki, która gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia fizyczne 

oraz tłumienie rezonansów obudowy. W zależności od zamówionej wersji obudowa może zostać pokryta okładziną, 

lakierem lub Poliureą – powłoką bardzo wytrzymałą na zarysowania. Gniazdo na statyw pozwala na ustawienie SAT 

212 CX zarówno na podstawie (podłożu lub basach) jak również na statywie kolumnowym. Obudowa w standardzie 

wyposażona jest w elementy do podwieszania, które umożliwiają zawieszenie systemu z wykorzystaniem łańcucha lub 

stalowej linki. 

Zwrotnica zaprojektowana z bardzo wysoką dbałością o szczegóły, gwarantuje wyrównaną charakterystykę 

częstotliwościową oraz fazową. 12” przetworniki, posiadają cewkę o średnicy 3”. Koaksjalny przetwornik 

wysokotonowy, wykorzystuje dwie membrany, aby jeszcze lepiej pokryć pełne pasmo akustyczne do ponad 20 000 Hz.  

SAT 212 CX to największa nadstawka z kategorii systemów konwencjonalnych w ofercie firmy POL-AUDIO. Została 

zaprojektowana z myślą o firmach nagłośnieniowych. Po jednej sztuce na stronę, SAT 212 CX z powodzeniem może 

obsłużyć imprezy plenerowe do 1 000 osób. 

 URUCHOMIENIE 

 

Przy podłączaniu produktu razem z innymi elementami systemu należy upewnić się czy ich parametry 
są ze sobą zgodne i umożliwiają bezpieczną pracę. 

  

 

Jeżeli system przebywał w niskich temperaturach a następnie ma pracować w pomieszczeniu o 
temperaturze wyższej należy upewnić się, że produkt miał czas się ogrzać. W przeciwnym wypadku 
włączenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. 

 

Przed uruchomieniem systemu należy się upewnić, że wysyłany sygnał nie jest przesterowany. 

 

Jak minimalizować ryzyko przepalenia głośników? 
Głośnik może zostać przepalony w wyniku sprzęgnięcia się systemu z mikrofonem, którego sygnał 
doprowadzony jest do tego systemu. Należy unikać szczególnie sytuacji, w której mikrofon znajdzie się 
bezpośrednio przed głośnikami. Nawet odpowiednio ustawiony limiter oraz dobrane parametry mocy 
wzmacniacza nie gwarantują bezpiecznej pracy głośnika. 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 
 Do montażu systemu należy wykorzystywać elementy dostarczone przez producenta.  

 Wykorzystując wyciągarki/łańcuchy upewnij się, że nie przekroczysz ich dopuszczalnego obciążenia.  

 Zabezpiecz statyw przed dostępem osób postronnych. 

 Nie przebywaj bezpośrednio pod podwieszonym systemem. Jeżeli system spadnie, grozi to 

trwałym uszkodzeniem zdrowia lub śmiercią.  

System podwieszania 
Podczas pracy z systemem zawsze upewnij się, że zaczepy zostały wsunięte w taki sposób, że blokada odskoczyła i 

uniemożliwia przesunięcie się bez jej zwolnienia. 

 
 

http://www.polaudio.pl/
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Do podwieszania systemu wykorzystuj jedynie elementy dostarczone lub 

wskazane przez producenta systemu. Przy wieszaniu systemu zawsze 

wykorzystaj wszystkie 3 punkty montażowe (dwa po bokach i jeden z tyłu 

obudowy. 

Zanim zawiesisz system upewnij się, że wszystkie elementy łączenie z konstrukcją spełniają wszystkie wymagania 

bezpieczeństwa i wytrzymają powieszone obciążenie. 

OZNACZENIE SYSTEMU 
System POL-AUDIO SAT 212 CX ND posiada oznaczenie na tylnej płycie: 

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU 
Model SAT 212 CX ND 

Typ Satellite, high output point source.  

Zastosowanie Outdoor and indoor events. Conferences and concerts. 

Zakres częstotliwości 90Hz-22kHz 

Komponenty 2 x 12" (3”) ND + 1 x 2” CX ND  

Moc AES 1000 W 

SPL 109 dB 

Wymiary 
Wysokość 
Szerokość 
Głębokość 

 
1050 mm 
540 mm 
560 mm 

Waga 44 kg 

Złącza 2 x Neutrik NL4MP 

 

DODATKOWE AKCESORIA 
Statyw kolumnowy Stabilny statyw umożliwiający ustawienie systemu na specjalnej ramie na statywie. 

Elementy do podwieszania Opcjonalne akcesoria do podwieszania systemu. 
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KONFIGURACJA SYSTEMU 

 

Schematy podłączenia 

 

ZALECANE PARAMETRY WZMACNIACZY 
ZALECANA MOC 1200 W do 1600 W  

ZALECANE MODELE CAMCO seria D, POWERSOFT seria M 
 

ZALECANE PROCESORY DSP 
ZALECANE MODELE Xilica seria XP/XD 

 

http://www.polaudio.pl/
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Schemat podłączenia głośników 
 

Impedancja systemu 4 Ohm: 

 
Oznaczenia: 1+ i 1- oraz 2+ i 2- odnoszę się do konektorów w gniazdach Speakon zamontowanych w obudowie 

Transport 
Do przewożenie systemu należy wykorzystać pokrowiec, i zawsze przewozić system w pozycji zapewniającej stabilność. 

Przewrócenie się systemu może spowodować jego uszkodzenie. 

Konserwacja 
W ramach konserwacji, system powinien przechodzić okresowe przeglądy w serwisie producenta. Zalecane okresy 

wykonania przeglądu systemu to: 

 Pierwszy przegląd, 6 miesięcy po zakupie. 

 Każdy kolejny, co 2 lata. 

Bezpieczeństwo słuchu 
Producent zaleca korzystanie z ochrony słuchu, gdy konieczne jest dłuższe przebywanie w polu odsłuchowym o 

wysokim natężeniu dźwięku. W przeciwnym wypadku może dojść do tymczasowego lub trwałego uszkodzenia słuchu. 

W przypadku awarii 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w systemie, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem producenta oraz 

dostarczyć system do przeglądu/naprawy. W przypadku systemów objętych gwarancją samodzielna ingerencja w 

konstrukcje produktu wiąże się z utratą gwarancji. 

Części zamienne 
Serwis producenta przy wykonywaniu napraw wykorzystuje jedynie oryginalne części zamienne. W przypadku 

naprawy realizowanej poza serwisem producenta z wykorzystaniem zamienników lub wymiany elementów konstrukcji 

na inne, system nie podlega dalszej gwarancji. 

 

 

  



 
Manual POL-AUDIO SAT 212 CX (ND) 
 

8 POL-AUDIO Leszek Polanowski | WWW.POLAUDIO.PL 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 

 

Nazwa i adres producenta: 
POL-AUDIO Leszek Polanowski 

ul. M.C. Skłodowskiej 33 

05-420 Józefów, Polska 

 

Produkty, których dotyczy Deklaracja: 
Kolumny głośnikowe pasywne POL-AUDIO: SAT 212 CX ND 

 

Dyrektywy, normy i inne dokumenty normatywne, z którymi produkty są zgodne: 
 Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC z 03.05.1989 r. z poprawkami 91/31/EEC i 

93/68 EEC 

 Dyrektywa Niskiego Napięcia 73/23/EC z 19.02.1973r. ze zmianami 93/68/EEC 

 PN-EN50081-1: 1996 - Emisja zakłóceń EMC w środowisku budownictwa mieszkaniowego przez falowniki z 

filtrem RFI zasil. 1x230V 

 PN-EN50082-1: 1999 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania ogólne dotyczące odporności 

na zaburzenia - Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione 

 

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta POL-AUDIO Leszek Polanowski. 

 

Data wystawienia: ……………………      Podpis: ………………………………….. 
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