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Gratulujemy zakupu Valhalla 2. 
Valhalla 2 jest wynikiem trwajŁcych 
ponad dekadŁ, dogŁŁbnych prac 
badawczo-rozwojowych. Ich 
kulminacjŁ jest seria kabli, która 
przenosi Twój system dŁwiŁkowy w 
nowy wymiar muzycznej wiernoŁci. 
ChociaŁ gama Valhalla 2 dzieli 
nazwŁ ze swoim poprzednikiem, 
pierwszŁ gamŁ Valhalla firmy Nordost, 
to najnowoczeŁniejsze techniki 
produkcji i innowacje technologiczne 
zastosowane podczas projektowania 
i produkcji Valhalla 2 ustanowiŁy 
zupeŁnie nowy standard sprawnoŁci.

Kable V2 sŁ efektem wiernoŁci filozofii 
projektowania Nordost. Niemal w 
caŁym asortymencie wykorzystuje 
siŁ posrebrzane przewodniki z litym 
rdzeniem OFC, wytŁaczanŁ izolacjŁ 
FEP, mechanicznie dostrojonŁ 
konstrukcjŁ i asymetryczne 
uziemienie. PostŁpy dokonane z tego 
czasu sŁ zdumiewajŁce. 

Dwa kolejne, przeŁomowe 
udoskonalenia wprowadzone w 
serii Valhalla 2 to technologia Dual 
Mono-Filament oraz innowacyjne, 
chronione patentem zŁŁcze o nazwie 
HOLO:PLUG®, najlepsze moŁliwe 
poŁŁczenie kabla z podzespoŁem. 

DziŁki poŁŁczeniu tych dwóch 
rozwiŁzaŁ technologicznych produkty 
Nordost doskonale wpasowujŁ siŁ w 
naszŁ filozofiŁ projektowania kabli o 
maŁej masie, optymalnym przesyle 
sygnaŁu i doskonaŁym dopasowania 
impedancji. Kable Valhalla 2 pozwalajŁ 
sŁuchaczom przenieŁŁ siŁ wprost 
do sali koncertowej, gdzie muzyka 
nabiera trójwymiarowego ksztaŁtu, co 
wydaje siŁ prawie niemoŁliwe.

Niniejsza instrukcja obsŁugi zawiera 
informacje, dziŁki którym uŁyjesz 
kabli Valhalla 2 zgodnie z ich 
przeznaczeniem - maksymalizujŁc 
sprawnoŁŁ zarówno samych kabli, jak 
i caŁego systemu dŁwiŁkowego. 

Pamiętaj, by zarejestrowaę swoje 
kable Valhalla 2 Reference w 
firmie Nordost, wypeęniajęc i 
odsyęajęc nam kartę gwarancyjnę 
zamieszczonę na odwrocie 
niniejszej instrukcji, lub 
wypeęniajęc formularz rejestracji 
produktu na naszej stronie 
internetowej. Po otrzymaniu 
zgęoszenia rejestracyjnego Twój 
kabel Valhalla 2 objęty będzie 
doęywotnię gwarancję.



Podczas procesu produkcyjnego, 
gdy na przewodach wytŁaczana jest 
izolacja, mogŁ w niej zostaŁ uwiŁzione 
gazy. W poŁŁczeniu z Ładunkami 
elektrycznymi czŁsto spotykanymi w 
nowych kablach moŁe to skutkowaŁ 
Łamliwym i jasnym dŁwiŁkiem. ChcŁc 
rozwiŁzaŁ ten problem i uzyskaŁ jak 
najlepszŁ jakoŁŁ dŁwiŁku korzystajŁc 
z kabli Valhalla 2, naleŁy je poddaŁ 
procesowi dopalania. 

CaŁy proces trwa co najmniej 150 
godzin, a gwarantuje on, Łe poznasz 
prawdziwe korzyŁci wynikajŁce z 
zakupu nowego kabla. Najlepiej jednak 
dopalanie zestawu kabli Valhalla 2 
przekazaŁ w rŁce przedstawiciela 
firmy Nordost, który zastosuje 
obróbkŁ VIDAR. W trakcie obróbki 
VIDAR przez kable przepuszczany 
jest prŁd o okreŁlonych wartoŁciach, 
powodujŁcy rozproszenie uwiŁzionych 
gazów. JednoczeŁnie niewielkie 
zanieczyszczenia zawarte w metalu 
przewodników zaczynajŁ dziaŁaŁ jak 
dioda, sprzyjajŁc przepŁywowi prŁdu w 
okreŁlonym kierunku. WykorzystujŁc 
sygnaŁ o bardzo szerokim paŁmie, 
a takŁe jego odchylenia o bardzo 
niskich i wysokich czŁstotliwoŁciach, 
VIDAR powoduje naprŁŁenia 
przewodników, neutralizuje Ładunki, 
poprawia sposób, w jaki sygnaŁy 
przechodzŁ przez metal, oraz 
ultradŁwiŁkowo poprawia wŁasnoŁci 

powierzchni przewodników. Zmiany 
dokonane zarówno w przewodniku, 
jak i materiale izolacyjnym decydujŁ o 
poprawie sprawnoŁci kabla audio.

Podczas gdy przeprowadzenie 
dopalania kabli ma ogromne 
znaczenie bezpoŁrednio po ich 
zakupie, rutynowa konserwacja 
równieŁ wpŁywa na polepszenie ich 
sprawnoŁci. Po dŁuŁszym okresie, w 
którym kable nie sŁ uŁywane, ulegajŁ 
one stagnacji. Nawet przy codziennym 
uŁywaniu kabli sprzŁt elektryczny 
doŁwiadcza upŁywu prŁdu, powodujŁc 
narastanie Ładunków elektrycznych 
w kablach. PoddajŁc kable obróbce 
VIDAR przywraca siŁ ich doskonaŁy stan 
i eliminuje Ładunki elektryczne.
 
 

DOPALANIE KABLI

JeŁli jednak nie masz dostŁpu do VIDAR, 
firma Nordost oferuje RozwiŁzanie 
Systemowe: Dyski konfiguracyjne i 
dostrajajŁce, zawierajŁce ŁcieŁki do 
dopalania i rozmagnesowywania 
systemu, które umoŁliwiajŁ 
samodzielne kondycjonowanie kabli.  
Ten dwudyskowy zestaw oferuje 
równieŁ szerokŁ gamŁ sprawdzonych 
ŁcieŁek diagnostycznych, pomocnych 
w rozmieszczeniu gŁoŁników i 
integracji subwoofera, kontroli i ocenie 
wydajnoŁci oraz lokalizacji problemu.    



Kabel zasilajŁcy Valhalla 2 to 
najwaŁniejszy kabel w caŁej 
instalacji. Zapewnia optymalny 
przesyŁ prŁdu przemiennego, jest 
odporny na szkodliwe dziaŁanie 
zakŁóceŁ elektromagnetycznych 
i czŁstotliwoŁci radiowych, i jest 
niezbŁdny, by system nagŁoŁnieniowy 
dziaŁaŁ bezbŁŁdnie. SprawdŁ, czy 
koŁcówka IEC kabla zasilajŁcego 
jest mocno osadzona w gnieŁdzie 
IEC. NastŁpnie wtyczkŁ zasilajŁcŁ 
wŁóŁ do gniazda Łciennego lub 
do zasilacza QRT. ZakŁadajŁc lub 
wymieniajŁc kable zasilajŁce Valhalla  

Interkonekty Valhalla 2 zakoŁczone 
zŁŁczami RCA i XLR oznaczonymi 
kodem barwnym. ZŁŁcze z 
wygrawerowanym czarnym 
napisem „HOLO:PLUG” naleŁy 
podŁŁczyŁ do czarnego zŁŁcza (lewy 
kanaŁ) z tyŁu urzŁdzenia. ZŁŁcze 
z wygrawerowanym czerwonym 
napisem „HOLO:PLUG” naleŁy 
podŁŁczyŁ do czerwonego zŁŁcza 

KABLE ZASILAJŁCE

INTERKONEKTY

2 naleŁy pamiŁtaŁ, Łe w przypadku 
ich upuszczenia zŁŁcza uŁywane we 
wszystkich naszych przewodach 
zasilajŁcych mogŁ zarysowaŁ 
powierzchniŁ sprzŁtu lub mebli, 
zatem zalecamy zachowanie daleko 
idŁcej ostroŁnoŁci. 

Coraz wiŁcej urzŁdzeŁ audio hi-fi 
wymaga uŁycia zŁŁczy wejŁciowych IEC 
C-19. Z tego powodu firma Nordost 
zapewnia tŁ ulepszonŁ opcjŁ zarówno 
w naszych kablach zasilajŁcych 
Valhalla 2, jak i naszych urzŁdzeniach 
do rozdziaŁu zasilania QB8-Mark II. 

(prawy kanaŁ) z tyŁu urzŁdzenia. 
Wszystkie kable Nordost sŁ 
kierunkowe. Celem zapewnienia 
najwyŁszej jakoŁci dŁwiŁku, strzaŁki 
kierunkowe pokazane na drewnianych 
klockach powinny wskazywaŁ 
kierunek sygnaŁu. PrzykŁad: Na 
interkonekcie umieszczonym miŁdzy 
odtwarzaczem CD a wzmacniaczem 
strzaŁki powinny byŁ skierowane w 

stronŁ wzmacniacza. 
NaleŁy zauwaŁyŁ, Łe geometria kabli 
interkonektów Valhalla 2 RCA i XLR 
jest specjalnie skonstruowana dla 
kaŁdego zakoŁczenia. Ze wzglŁdu 
na wyraŁnŁ róŁnicŁ w konstrukcji 
miŁdzy tymi dwoma kablami, 
zamiana koŁcówek pomiŁdzy jednym 
rodzajem a innym nie jest moŁliwa. 

VALHALLA 2



GŁOŁNIK / KABLE MOSTKOWE BI-WIRE
Kable gŁoŁnikowe Valhalla 2 zakoŁczone 
sŁ pozŁacanymi wtykami wideŁkowymi 
HOLO:PLUG® i niskomasowymi 
zŁŁczami bananowymi z wtyczkŁ Z, 
wykonanymi zgodnie z wŁasnym 
projektem firmy Nordost. InstalujŁc 
kable gŁoŁnikowe Valhalla 2 w swoim 
systemie postŁpuj zgodnie z poniŁszym 
opisem: ZŁŁcze oznaczone czarnŁ 
opaskŁ (–) podŁŁcz do czarnego zacisku 
zarówno wzmacniacza mocy, jak i 
gŁoŁnika. ZŁŁcze oznaczone czerwonŁ 
opaskŁ (+) podŁŁcz do czerwonego 
zacisku zarówno wzmacniacza mocy, 
jak i gŁoŁnika. Wszystkie kable Nordost 
sŁ kierunkowe. Celem zapewnienia 
najwyŁszej jakoŁci dŁwiŁku, zŁŁcza 
oznaczone strzaŁkami kierunkowymi 
muszŁ byŁ skierowane w stronŁ gŁoŁnika.  

Kable gŁoŁnikowe Valhalla 2 sŁ dostŁpne 

wyŁŁcznie w konfiguracji strzelby. JeŁli 
posiadasz sprzŁt wymagajŁcy poŁŁczeŁ 
bi-wire lub bi-amp, zainwestuj w 
kable mostkowe Valhalla 2 Bi-Wire. 
Kable mostkowe Valhalla 2 Bi-Wire sŁ 
przedŁuŁeniem linii kabli gŁoŁnikowych 
Reference firmy Nordost, a zapewniajŁ 
spójnŁ sygnaturŁ dŁwiŁkowŁ w caŁym 
systemie. 

STRZAŁKI WSKAZUJŁKIERUNEK 
PRZEPŁYWU SYGNAŁU

STRZAŁKI WSKAZUJŁ KIERUNEK 
PRZEPŁYWU SYGNAŁU



KABEL RAMIENIA GRAMOFONU +

1. SPOSÓB POęęCZENIA

TYR  2 TYR 2

PRZEDWZMACNIACZ 
GRAMOFONOWY

GRAMOFON

L
P

L
P

ZŁŁcza DIN / RCA / XLR podŁŁcz 
do gniazd wyjŁciowych 
gramofonu i gniazd wejŁciowych 
przedwzmacniacza gramofonowego. 
W konfiguracjach RCA i XLR czerwony 
przewód oznacza prawy kanaŁ, a 
czarny przewód oznacza lewy kana.  

NaleŁy pamiŁtaŁ, Łe kable 
ramienia gramofonu Nordost sŁ 
kablami kierunkowymi. Celem 
prawidŁowego podŁŁczenia kabla 
sprawdŁ, czy strzaŁki skierowane 
sŁ w stronŁ przedwzmacniacza 
gramofonowego.  

JeŁli podczas sŁuchania pŁyt 
odtwarzanych na gramofonie 
sŁyszalny jest szum (przydŁwiŁk), 
najprawdopodobniej jest to 
skutek dziaŁania pŁtli zwarciowej 
doziemnej. Celem wyeliminowania 
tego problemu naleŁy sprawdziŁ 
uziemienie miŁdzy gramofonem 
a przedwzmacniaczem 
gramofonowym. WiŁkszoŁŁ 
gramofonów i przedwzmacniaczy 
gramofonowych wyposaŁona jest 
w Łruby uziemiajŁce na obudowie. 
PodŁŁcz przewód uziemiajŁcy 

2. UZIEMIENIE

(przewód zakoŁczony zŁŁczami 
wideŁkowymi, które sŁ na staŁe 
przymocowane do kabla ramienia) 
do Łrub uziemiajŁcych zarówno w 
gramofonie, jak i przedwzmacniaczu 

gramofonowym. Takie poŁŁczenie 
powiŁŁe ze sobŁ dwie obudowy, 
tworzŁc bezpieczne poŁŁczenie 
o niskim poziomie szumu miŁdzy 
dwoma urzŁdzeniami.

TYR 2

LEWY KANAŁ

PRAWY KANAŁ

STRZAŁKI WSKAZUJŁ KIERUNEK PRZEPŁYWU SYGNAŁU



KaŁdy system ma najlepszŁ dla siebie 
konfiguracjŁ uziemienia. Jedynie 
drogŁ eksperymentowania moŁna 
wypracowaŁ najlepszy sposób...

3. UZIEMIENIE DODATKOWE / EKRANU

W razie potrzeby „odŁŁczane 
przewody uziemiajŁce” moŁna wŁoŁyŁ 
do tulei zaciskowych kabla, co pozwala  
wykorzystaŁ ekran kabla jako dodatkowŁ 
ochronŁ przed pŁtlŁ uziemienia.

TYR  2 TYR 2

PRZEDWZMACNIACZ 
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PRZEDWZMACNIACZ 
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W pierwszej kolejnoŁci odtwórz dowolny 
utwór bez doŁŁczonych odŁŁczanych 
przewodów uziemiajŁcych i sprawdŁ, jak 
brzmi. 

NastŁpnie spróbuj naŁoŁyŁ jeden z 
odŁŁczanych przewodów uziemiajŁcych 
na koniec kabla znajdujŁcy siŁ najbliŁej 
gramofonu. PodŁŁcz wideŁki odŁŁczanego 
przewodu uziemiajŁcego do sŁupka 
uziemiajŁcego na gramofonie. 

NastŁpnie, jeŁli masz moŁliwoŁuziemienia na 
koŁcu przedwzmacniacza gramofonowego, 
odŁŁcz odŁŁczany przewód uziemiajŁcy od 
koŁca kabla ramienia gramofonu i podŁŁcz go 
do przedwzmacniacza gramofonowego. 
PodŁŁcz wideŁki odŁŁczanego przewodu 
uziemiajŁcego do sŁupka uziemiajŁcego 
przedwzmacniacza, i posŁuchaj ponownie.

Na koniec, jeŁli jest taka moŁliwoŁŁ, wŁóŁ oba 
odŁŁczane przewody uziemiajŁce do dwóch 
koŁców kabla, podŁŁcz je do uziemienia 
gramofonu i przedwzmacniacza 
gramofonowego i posŁuchaj jeszcze raz.

Na podstawie swoich ustaleę ustal 
konfigurację, w której byęo najmniej 
szumów.



ZNACZENIE PEŁNEJ WIŁZKI KABLI
Valhalla 2 zmieni Twój system hifi. 
MiŁoŁnicy muzyki, którzy w swoich 
systemach zastosujŁ wyŁŁcznie kable 
Reference, nie tylko zyskajŁ sprawnoŁŁ 
systemu, o jakiej marzyli, ale równieŁ 
odkryjŁ moŁliwoŁci, których nigdy 
sobie nie wyobraŁali. KorzystajŁc 
z Valhalla 2, w koŁcu caŁkowicie 
otoczysz siŁ czystŁ muzykŁ.
JeŁli jednak peŁne okablowanie 
Valhalla 2 nie jest chwilowo moŁliwe, 

moŁesz dokonywaŁ ulepszeŁ 
etapami. JeŁli któryŁ z elementów 
Twojego systemu jest wyŁszej 
jakoŁci niŁ pozostaŁe, wŁaŁnie na nim 
skup uwagŁ i w nim zastosuj nasze 
kable.  W przypadku systemów, w 
których poszczególne elementy 
sŁ równej jakoŁci, Nordost sugeruje 
model dziaŁania pomocny w 
ustaleniu priorytetów modernizacji 
systemu. W pierwszej kolejnoŁci 

zidentyfikuj najwaŁniejszy kabel w 
Twoim systemie - przewód zasilajŁcy 
podŁŁczony do gniazda Łciennego, 
zasilajŁcy blok rozdzielczy QB8 - i 
kontynuuj postŁpujŁc zgodnie z 
poniŁszym schematem...  

(Uwaga: KaŁdy system jest inny. 
Zawsze istnieje moŁliwoŁŁ, Łe 
rezygnujŁc z tych porad odniesiesz 
korzyŁ.)

KABLE WEDŁUG ICH WAŁNOŁCI

er)

1. Główny kabel zasilający

2. Wtórne kable zasilające

3. Interkonekty

4. Kable głośnikowe

Kolumny głośnikowe

Urządzenia źródłowe
(DAC / Przedwzmacniacz  

gramofonowy)

Pre-amp /  
Przedwzmacniacz  

gramofonowy
Wzmacniacz mocy

DAC Cyfrowe urzą 
dzenie źródłowe  
(odtwarzacz CD)

Analogoweurzą 
dzenie ródłowe

(gramofon)

Ściana

Rozdzielacz zasilania 
QBASE Mark II AC



Typ kabla ...................................................................................

Numer seryjny ............................................................................

KoŁcówka ...................................................................................

DŁugoŁŁ ......................................................................................

Chcęc skorzystaę z ograniczonej doęywotniej 
gwarancji na kable Nordost, pierwsi nabywcy 
powinni wypeęnię i odesęaę kartę umieszczonę 
po prawej stronie lub zarejestrowaę produkt 
pod adresem: 
www.nordost.com/product-registration.php  

Gwarancyjna karta rejestracyjna

Prosimy o wypeŁnienie i odesŁanie niniejszej Gwarancyjnej 
Karty Rejestracyjnej w ciŁgu 30 dni od daty zakupu wraz z 

dowodem zakupu na adres:

Nordost, 93 Bartzak Drive, 
Holliston MA 01746, USA

GwarancyjnŁ kartŁ rejestracyjnŁ moŁna równieŁ zeskanowaŁ  

i wysŁaŁ e-mailem na adres info@nordost.com 

lub przefaksowaŁ na numer +1 508 893 0115

ImiŁ i nazwisko .........................................................................

Adres ........................................................................................

.......................................................................................

..................................................................................................

Kod pocztowy ............................................................................

Kraj ............................................................................................

Nr telefonu  ...............................................................................  

E-mail ........................................................................................

INFORMACJE O PRODUKCIE

Typkabla  ...................................................................................

Numer seryjny ............................................................................

KoŁcówka ...................................................................................

DŁugoŁŁ ......................................................................................

Data zakupu ..............................................................................

Nazwa sprzedawcy ....................................................................

Kraj ............................................................................................
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