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Zatrzymaj się! Posłuchaj. Poczuj moc i piękno muzyki.

Instrukcja obsługi
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Spis treści.Dzień dobry!

Gratulujemy wyboru tego wyjątkowego urządzenia i dziękujemy, że 
zaufali Państwo firmie LINDEMANN, której celem jest ukazywanie piękna 
muzyki i prawdy brzmienia. Życzymy Państwu wiele radości i długich, 
niezapomnianych wieczorów przy odsłuchu ulubionych nagrań. 

Seria urządzeń musicbook to obecnie technologicznie najnowocześniejszy 
i najlepiej brzmiący system audio na audiofilskim rynku. 

Nasze konstrukcje tworzymy i budujemy w Niemczech. W ten niezwykły 
produkt włożyliśmy całą naszą pasję i ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie. Zbudowaliśmy system, który w stopniu doskonałym 
reprodukuje całe piękno oraz naturalność zapisanego dźwięku.

Musicbook otworzy przed Państwem niczym nieograniczoną krainę muzyki, 
marzeń, pozytywnej energii i niezwykłych doznań! 

Nie znajdą Państwo zestawu, który byłby zdolny wierniej oddać ducha i 
kolorystykę nagrania! 

Życzymy wiele radości podczas odsłuchów!

Zespół LINDEMANN

Ten produkt odpowiada przepisom dyrektywy europejskiej 2006/95/EG (wytyczna bezp. urz. niskiego napięcia), 
2004/108/EG (zgodność elektromagnetyczna) i 2009/125/EG (dyrektywa ekologiczna).
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję.
Zapoznanie się ze wszystkimi uwagami i wskazówkami ułatwi Państwu 
korzystanie z naszych produktów i objaśni ich obsługę. Opisaliśmy tu 
wszelkie kwestie, które ukażą Państwu walory naszych urządzeń i 
umożliwią pełnię satysfakcji z ich wyboru! Prosimy o zachowanie tej 
instrukcji, by zawsze mogła być Państwu pomocą. 

• Zalecamy przeczytanie Instrukcji przed uruchomieniem urządzenia.
• Prosimy o zastosowanie się do wszystkich zawartych tu wskazówek, co zapewni 

Państwu pełnię satysfakcji z wyboru najwyższej jakości produktów audio firmy 
Lindemann. 

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę wrócić do lektury Instrukcji, 
która zawiera odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

• Przede wszystkim proszę sprawdzić, czy napięcie zasilania w Państwa gniazdach 
odpowiada wartościom wskazanym w tabliczce na spodzie urządzenia.

• Do podłączenia urządzenia proszę użyć kabla dostarczonego przez firmę 
Lindemann lub innego, zgodnego z przepisami bezpieczeństwa. Zdecydowanie 
odradzamy podłączenie urządzenia do sieci bez uziemienia ochronnego. 
Niewłaściwe przyłącze może wpływać na pracę urządzenia i bezpieczeństwo.

• Również gniazdo sieciowe powinno być zgodne z przepisami. Kabel sieciowy 
należy ułożyć tak, aby nie był skręcony lub przyciśnięty. Należy zadbać o to, by 
dostęp do kabla i gniazda nie był niczym utrudniony. 

• Urządzenie należy chronić przed deszczem, dużą wilgotnością i pracą na 
świeżym powietrzu. By nie narazić się na pożar czy porażenie elektryczne nie 
należy wystawiać urządzenia na deszcz czy działanie wilgoci. 

• Obok urządzenia nie należy stawiać żadnych naczyń wypełnionych wodą (jak 
wazony, filiżanki). Do jego wnętrza nie mogą dostać się żadne płyny.

• Prosimy o nie wprowadzanie żadnych zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. 
Nieautoryzowane ingerencje mogą wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo 
i pełną  funkcjonalność urządzenia. W takim przypadku następuje utrata 
gwarancji.

• Urządzenie oraz pilot nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie 
gorąca, w postaci promieni słonecznych czy otwartego ognia. Zalecamy zadbanie 

o odpowiednią wentylację urządzenia. Nie montujemy go w zamkniętych 
szafkach czy w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy piece.

• Ustawienie urządzenia winno umożliwiać w każdej chwili dostęp do głównego 
wyłącznika, który znajduje się na jego tylnej ściance. Nie zalecamy pozostawiania 
uruchomionego urządzenia bez jakiegokolwiek nadzoru. Jeśli przez dłuższy 
czas nie będą Państwo korzystali z urządzenia, należy wyłączyć je albo 
wyłącznikiem na tylnej ściance albo bezpośrednio z gniazdka sieciowego. Jeśli 
zauważą Państwo niepokojące zjawiska (dym, skwierczenie, nietypowy zapach) 
to natychmiast urządzenie należy wyłączyć, najlepiej wyjmując kabel zasilający 
z sieci.

• Czyszczenie i odkurzanie urządzenia należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest 
ono odłączone od sieci. Wykorzystujemy suchą, miękką ściereczkę z odrobiną 
środka do czyszczenia szkła. Zanim ponownie włączymy je do sieci, upewnijmy 
się, że jest całkowicie suche. Pod żadnym pozorem nie stosujmy żadnych 
rozpuszczalników (jak aceton czy rozcieńczalnik lakierów).

• W przypadku awarii proszę kontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
producenta lub bezpośrednio z firmą Lindemann. Proszę nie podejmować 
samodzielnych prób naprawy a urządzenie powierzyć tylko wykwalifikowanym 
specjalistom. Proszę nie otwierać nigdy samodzielnie obudowy - to grozi 
porażeniem niebezpiecznym napięciem lub uszkodzeniem sprzętu. 

• Niesprawne urządzenia elektroniczne nie są kwalifikowane jako zwykłe odpady 
gospodarstwa domowego i muszą zostać poddane właściwej przeróbce. Należy 
je wówczas odstawić do przygotowanych do tego miejsc.
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Zawartość.

⠸

musicbook⠸ 50 

Wzmacniacz mocy klasy D. musicbook 50 to w pełni symetryczny wzmacniacz mocy klasy D 
przeznaczony do współpracy z głośnikami.

⠸
Kabel zasilający 

Kabel z wtyczką Schuko (2m) do podłączenia do sieci. 
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Widok z przodu

⠸

Wskaźnik błędu - dioda LED 
W przypadku problemów dioda świeci na czerwono, sprawnie działające układy zabezpieczeń nadzorują wyjście 
wzmacniacza i chronią głośniki przed uszkodzeniem

⠸

Dioda LED Stand-by
W trybie Stand-by dioda LED świeci na żółto a pulsuje w czasie pracy. Czujnik sygnału automatycznie włącza lub 
wyłącza urządzenie poprzez co oszczędza zbyteczny pobór energii.
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Widok z tyłu

Podłączenia głośników do sprzęgnięcia wzmacniacza z kolumnami. Zalecamy 
kable głośnikowe zakończone wtyczkami bananowymi (o średnicy 4 mm). ⠸

Wejścia symetryczne (XLR) oraz niesymetryczne (RCA) do podłączenia 
odtwarzacza sieciowego lub przetwornika USB-DAC. Wskazówka: Wejścia nie 

mogą być używane jednocześnie. Niemagnetyczne gniazda cinch, platerowane 
złotem dla lepszego przenoszenia sygnału.

⠸

Włącznik sieciowy do odcięcia zasilania od 
musicbook 50.

⠸

Gniazdo z uziemieniem 
do podłączenia zasilania. 

⠸
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Przyłącza
musicbook⠸ 50 i musicbook⠸ 20/25 
+ głośniki pasywne

⠸

Przyłącze: 
musicbook 50 jest symetrycznym wzmacniaczem mocy klasy D i dlatego musi być 
sterowany symetrycznymi kablami sygnałowymi. Do podłączenia głośników potrzebują 
Państwo przewodów głośnikowych zakończonych wtyczkami bananowymi (o średnicy 4 
mm). musicbook 50 jest poza tym dwukanałowym audiofilskim wzmacniaczem, który 
jest w stanie pokazać potencjał zarówno dwudrożnych systemów głośnikowych lub  

 
małych czy średnich kolumn głośnikowych. Optymalne impedancje głośników to 6 do 8 
omów. Wzmacniacz monitoruje sygnał wejściowy za pomocą czułego detektora sygnału 
i włącza wzmacniacz gdy tylko zaczyna być odtwarzana muzyka. Odkryją Państwo jak 
nieskomplikowane może być perfekcyjne odtwarzanie muzyki. 

musicbook 50

musicbook 20/25
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Wejścia aktywne.

musicbook 50 automatycznie rozpoznaje, które wejście jest aktywne. Należy podłączyć 
źródło sygnału tylko do jednego z wejść (RCA lub XLR). Jeśli na obu wejściach pojawi się 
sygnał to wzmacniacz włączy tylko wejście XLR. Wskazówka: jeśli chcą Państwo zmienić 
wejście sygnału w czasie pracy to trzeba wyłączyć wzmacniacz włącznikiem na tylnej 
ściance urządzenia a po zmianie kabla - znów je włączyć. Czas między wyłączeniem a 
włączeniem nie może być krótszy niż 10 sekund.

Automatyczne rozpoznanie sygnału.

musicbook 50 jest wyposażone w inteligentny system zarządzania energią. Po włączeniu,  
wzmacniacz przechodzi w tryb gotowości (pobór mocy 2,5W). Jeśli na wejściu pojawi się 
sygnał, wzmacniacz z trybu gotowości przełączy się w tryb aktywny. Jeśli przez 30 minut 
nie będzie odtwarzana muzyka to wzmacniacz przełączy się ponownie w tryb gotowości. 
Po kolejnych 30 minutach bez muzyki wzmacniacz przejdzie w tryb stanby (pobór mocy 
0,45W).

Omówienie konstrukcji

W pełni symetryczna konstrukcja stopnia końcowego wzmacniacza mocy klasy D 
bazuje na wielokrotnie opatentowanym rozwiązaniu opartym o wzmacniacze UCD. 
Dzięki rozwojowi technologii układów scalonych oraz starannej regulacji teraz dopiero 
ta technologia pokazuje swój potencjał muzyczny. Pełnia detali, dynamika, moc i 
odwzorowanie wysokich tonów! Wyjątkowo mały pobór prądu i niewielkie nagrzewanie 
przy wysokim współczynniku efektywności. Idealny wzmacniacz dla odprężającego 
słuchania w normalnych, typowych pomieszczeniach. 

Dane techniczne - musicbook 50
Przegląd
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Dane techniczne musicbook 50

Zabezpieczenia

• Napięcie stałe (DC) na wyjściu: zasilacz się wyłącza.
• Przegrzanie: zasilacz włącza tryb Mute do czasu, aż temperatura spadnie o ok. 

10°C.
• Ograniczenie prądu wyjściowego: wzmacniacz przełącza się w tryb Mute na ok. 

0,25s. Prąd maksymalny 6A w szczycie. Przy ciągłym przesterowaniu wielokrotne 
wyciszenia.

Automatyka włączania

• Sygnał wejściowy o wartości: ca. 0,5mV
• Stan gotowości: włączenie zasilacza, wzmacniacz odłączony; pobór mocy 2,5W.
• Tryb standby: aktywny zasilacz standby; pobór mocy 0,45W.
• Tryb pracy: zasilacz i wzmacniacz włączone; pobór mocy zależny od głośności, 

typowo 10-20W. Maksymalny w szczycie - 200W.
• Czas włączania: ok. 2s z trybu gotowości do trybu pracy; ok. 8s z trybu stanby do 

trybu pracy.
• Czas wyłączania: po 30min. braku aktywności - przełączenie w tryb gotowości; 

po następnych 30min. przejście w tryb standby.

• Zakres napięcia zasilania: 90V – 264V, 50-60Hz.
• Wymiary: 280 x 220 x 65mm (szer. x gł. x wys.).

• Waga: 3,10kg
• Pobór mocy: 0,45W tryb standby, 2,5W tryb gotowości, 200W maksymalny.

Stopnie wyjściowe.

• Wejścia XLR: analogowe wejścia liniowe o impedancji 10 k Ω
• Wejścia RCA: analogowe liniowe o impedancji 5 k Ω.
• Wyjścia głośnikowe: Wejścia bananowe (4mm) do podłączenia głośników 4 - 8 Ω.
• Moc wyjściowa: 100W na 7 Ω na kanał (< 1 min.).
• Maksymalny prąd wyjściowy: 6A w szczycie.
• Wzmocnienie: 25,8dB (20-fach).
• Pasmo pzrenoszenia: 0–36kHz (-3dB).
• ZniekształceniaTHD & Noise: < 0,05% typ. 

Szczegółowe dane techniczne (warunki: 230V, 50Hz, 20°C)

(Zastrzegamy prawo do zmian technicznych! Dane mają wartości typowe. Werte.)
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Zatrzymaj się! Posłuchaj. Poczuj moc i piękno muzyki.

Muzyczny odtwarzacz strumieniowy z obsługą formatu  
DSD i przetwornikiem cyfrowo-analogowym USB.

Muzyczny odtwarzacz strumieniowy z obsługą formatu DSD, 
przetwornikiem cyfrowo-analogowym USB oraz playerem CD.
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Lindemann audiotechnik GmbH
82152 Krailling
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89-891 36 79-0
Fax: +49 (0) 89-891 36 79-29
info@lindemann-audio.de

Dystrybucja w Polsce:
MK NET
71018 Szczecin

Tel.: +48 501 061 002
Fax: +48 91 4831138
club@ccd.pl


