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Gebruiksaanwijzing
Scansonic MB-series



Gefeliciteerd met uw aanschaf
De Scansonic MB modellen zijn de 
resultaat van langjarig Research & 
Development door de beste audio-
wetenschappers. Daarbovenop hebben de 
‘’gouden oren’’ van audiojournalisten 
door fine-tuning geresulteerd in de 
huidige Scansonic-lijn. Het eindproduct is 
naar onze mening een luidspreker met de 
accuraatste en muzikaalste weergave in de 
hoogst mogelijke resolutie.

Deze gebruiksaanwijzing is gemaakt om 
u te helpen het volledige potentieel uit 
Scansonic HD luidsprekers te halen. Lees 
deze, voorafgaand aan de installatie voor 
het grootst mogelijke luistergenot.

Randapparatuur
Scansonic HD MB-modellen behoren tot 
luidsprekers met de hoogst mogelijk 
weergaveresolutie. Het resultaat is dat 
zowel de kracht als de zwakte van de 
componenten binnen een systeem aan de 
oppervlakte komen. Uw Scansonic HD 
dealer is in staat onze luidsprekers te 
combineren met de juiste elektronica, 
kabels en accessoires om het allerbeste 
geluid uit uw luidsprekers te verkrijgen.

Iets over versterkers:
Scansonic HD luidsprekers zijn een 
‘’gemakkelijke’’ belasting voor eind-
versterkers. Met hun hoge rendement en 
een impedantiekromme die niet onder 5,8 
Ohm zakt kunnen de Scansonic HD 
luidsprekers aangestuurd worden met 
versterkers die een bescheiden vermogen 
leveren. We denken aan buizen of Klasse-
A modellen. (Vanzelfsprekend zijn 

kwaliteitsversterkers met een groter 
vermogen ook een goede keuze maar, 
afhankelijk van uw kamer en ge-
wenst luisterniveau is dit niet vereist. 
Kortom, waar we versterkers advi-
seren met extreen hoge kwaliteit wil 
dat niet per sé zeggen dat een groot 
vermogen vereist zal zijn om de 
allerbeste weergave te verkrijgen.

Uitpakken
Scansonic heeft het verpak-
kingsmateriaal zodanig ontworpen 
dat de effecten van internationaal 
transporteren geen invloed hebben. 
Beter nog, door het gebruikte mate-
riaal zijn de luidsprekers eenvoudig 
uit te pakken (en, indien nodig, op-
nieuw te verpakken) Open simpel-
weg één kant van elk karton en 
verwijder het polyurethaanschuim 
aan de bovenkant. Til de luidspreker 
voorzichtig uit de doos terwijl de 
beschermende stof op de plaats blijft. 
Gezien het hoge gewicht van de 
luidsprekers adviseren we dat een 
tweede persoon helpt bij het uit de 
doos halen.

Waarschuwingen!!
1) Scansonic HD luidsprekers zijn 
voorzien van een fantastisch mooie 
hoogglans laklaag. Zorg ervoor dat 
deze niet beschadigt gedurende het 
uitpakken. Verwijder ringen en hor-
loge voor het uitpakken en zorg er-
voor dat de lak niet kan beschadigen 
door een ruw oppervlak.

2) Scansonic HD luidsprekers zijn 
voorzien van een in eigen huis 



ontwikkeld en vervaardigd magne-
tisch hogetonen membraan (ribbon 
tweeter) dat zorgt voor de natuurlijkst 
mogelijk weergave van hoge tonen. In 
een geïntegreerd gedeelte van deze 
transducer is een diagfragma aan-
wezig dat, om vierkantsgolven (tran-
siënten) optimaal weer te geven 
slechts een fractie van een gram 
weegt. Het is weliswaar optimaal 
geconstrueerd om hoge frequenties 
weer te geven maar ook heel delicaat 
van constructie. Zorg er beslist voor 
dat dit tijdens het uit- of inpakken 
en/of transport NIET aangeraakt 
wordt. Houdt uw hand uit de buurt 
van de tweeter om elk risico van 
schade door aanraking te vermijden. 

Schade aan de tweeter door aanra-
king wordt niet gedekt door de ga-
rantie.

Het monteren van de basis
Scansonic HD worden geleverd met 
een speciale standaard die ontworpen 
is ten behoeve van optimale stabiliteit 
t.b.v.  de beste geluidskwaliteit en 
onderdrukking van kastresonanties . 
De installatie ervan is, vooropgesteld 
dat u zich houdt aan enkele richtlijnen, 
eenvoudig.

Leg een deken of plaid op de vloer om 
de bodem van de uitgepakte luid-
spreker  zichtbaar te maken. Zorg er 
voor dat de  luidspreker als deze on-
dersteboven staat niet kan omvallen. 
Haal een gedeelte van de basis uit de 
verpakking, plaats deze in lijn met de 

reeds aanwezige montagegaten en plaats 
de inbusbouten (Allen-screws). Draai 
deze niet te vast aan. Begin de schroef 
voorzichtig aan te draaien, ervoor zor-
gend dat het schroefdraad gemakkelijk 
past. Als u weerstand voelt is dat niet 
goed. Plaats de vier schroeven totdat deze 
contact maken met de basis maar draai ze 
nog niet echt vast. Draai ze daarna nog 
een halve slag opdat ze goed vast zitten 
en, nogmaals, niet TE vast. 

Inspelen
Het ontwerp van de luidsprekereenheden 
vraag een behoorlijk lange inspeeltijd 
voordat ze hun beste geluid zullen pro-
duceren. We adviseren een inspeeltijd van 
ongeveer 250 uur met muziekbestanden 
met een volledig frequentiebereik. 

Positionering van uw Scansonic HD 
voor optimale prestaties. 
Alhoewel de poorten aan de achterzijde 
van de luidsprekers geplaatst zijn is de 
plaatsing van de luidsprekers niet erg 
kritisch, volg deze richtlijnen: 
-Algemeen: Scansonic HD luidsprekers 
klinken het beste als ze op enige afstand 



van elkaar geplaatst worden maar re-
latief dicht bij de luisteraar.
Vooropgesteld dat uw kamer de juiste 
afmetingen heeft ongeveer 2.80 m en 
3.70 uit elkaar (gemeten vanaf de 
verticale as van de luidspreker. Trek een 
denkbeeldige lijn van links naar rechts 
van het front van de ene speaker naar de 
andere. Dit is het zijvlak. Trek nu vanuit 
het midden van deze lijn een meetband 
loodrecht vanaf de zijkant -m.a.w. 
halverwege de linker en rechterspeaker 
en gericht op de luisterpositie. Uw 
luisterpositie dient direct op het snijpunt 
van deze lijn te zijn, ongeveer 1,90 - 
2.50m verwijderd van de luidsprekers.

Klankregeling
Laten we beginnen met het afstellen van 
de speakers voor de juiste klankbalans.
- Scansonic HD luidsprekers dienen zo 
mogelijk minstens 90 cm van de wand 
(achter de speakers) af te staan en 
minstens 2.80 uit elkaar. Gebruik  een 
muziekstuk dat u goed kent en waarin 
veel lage tonen aanwezig zijn. Verplaats 
de speakers naar voren of achteren tot-
dat een krachtige maar natuurlijk klin-
kende laagweergave bereikt is.
Varieer daarna de afstand tussen de 
speakers en de wanden. Daarmee wordt 
de weergave van midden- en hogetonen 
geoptimaliseerd.

Scansonic HD luidsprekers dienen op 
een afstand van verscheidene centime-
ters van de achterwand geplaatst wor-
den. Er is een tolerantie van enkele 
centimeters voor plaatsing ten opzichte 
van de zijwanden. Wees niet benauwd 

te experimenteren; plaatsing verder uit 
elkaar, dichter bij de zijmuren is vaak 
essentieel voor een goede ruimtelijke 
weergave. (zie ook ruimtelijke correcties 
verderop).

Ruimtelijke correcties
Nu gaan we de luidsprekers naar binnen 
draaien voor de beste ruimtelijke weer-
gave (m.a.w. toneelbreedte en beeld-
positionering). Scansonic HD houden 
van ‘’toe-in’’. Richt elke luidspreker op 
de buitenzijde van uw schouders -de 
linker luidspreker naar uw linker- en de 
rechterluidspreker naar uw rechter-
schouder. Corrigeer eenmaal geplaatst, 
voor een compromis tussen het beste 
geluidsbeeld en breedste toneel. Het kan 
nodig zijn de units meer uit elkaar te po-
sitioneren of meer naar binnen te richten. 
Houd er rekening mee dat een verschil 
van slechts enkele centimers een enorm 
verschil kan uitmaken: maak kleine 
stapjes.

Uitgaande van de aanbevelingen als 
onderdeel van de ‘’klankafstelling’ kun-
nen de Scansonic HD op enkele centi-
meters afstand van een muur geplaatst 
worden; experimenteer met wijder uit 
elkaar of dichter bij elkaar -een unieke 
eigenschap met betrekking tot de klank-
afstelling van high-end luidsprekers. 
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Scansonic HD garandeert de werking van 
haar luidsprekers gedurende vijf jaar na 
aanschaf. Hierbij zijn arbeid en materiaal 
en transportkosten begrepenDe garantie 
wordt uitsluitend verleend aan de eerste 
eigenaren die hun luidsprekrs bij een 
officiële Scansonic dealer aangeschaft 
hebben. Uitgesloten zijn: schade door 
verkeerd gebruik (overbelasting) en idem 
transport

http://www.scansonic.dk

