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A 

Kepler 
OWNER’S MANUAL 

 
 

Before using Keplers, please read the instruction manual very carefully. 

 

1. Purpose and operation: 

Kepler vibrations absorbing feet is designed to improve the quality of reproduced sound by audio 

devices such as CD/DVD/BlueRay players, amplifiers, converters (DAC’s), preamplifiers, power 

amplifiers and loudspeakers. Keplers are absorbing, converting into heat and dissipating vibrations 

coming from devices and from the ground on which the devices have been set. 

The complex construction of the Keplers and the use of many materials with different properties 

favors the reduction of vibrations in the device chassis, which significantly reduces the distortion 

generated by the chassis itself. The result is improved sound quality, more accurate view into the 

recording, improved dynamics and stability of the sound stage. 

2. Description of the set: 
 

 
 

A - the main body of Kepler 
B - adjusting ring 
C - threaded pin 
D - counter nut 
E - top leveling nut (not shown) 
F - flat key 
G - allen key 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Warnings and usage recommendations: 

CAUTION! Never sink Keplers in water or other liquids - this will damage the dampening layers! 

Wipe Keplers with a damp cloth without detergents. 

CAUTION! Do not unscrew the screws visible from the bottom of the Keplers - this will loosen 

the inner layers and consequently damage them. 

CAUTION! Noticeable clearance between layers at half the height of the Kepler body is not a 

damage - it is necessary for correct anti-vibration operation of the feet. 

CAUTION! Thread the threaded pin "C" with your fingers until you feel resistance. Do not tighten 

the threaded pin with the allen key "G" - using too much force will destroy the gemstone located 

directly under the pin. The allen key is used only to hold the pin while tightening the counter nut. 
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4. Installation: 

- Placing the Keplers under the audio device: 
 

1. Ensure that the threaded pin "C" is screwed in manually until resistance is felt. 

2. Keplers placed under the device do not need to have the counter nut "D" screwed in. 

3. Screw the adjusting nut "E" without using too much force. 

CAUTION!  Adjusting nut should not be tightened completely - it should not touch the black  

top surface of the Kepler body. 

4. For the better sound effect, place Keplers directly under the bottom surface of the device, 

not under its feet. 

5. Replacable threaded pins of different heights allow the Kepler to be adjusted to the height of 

the feet of the device. 

CAUTION!  If you want to use a pin with a different height than provided in the set, make 

sure you use a pin made of A2 stainless steel in accordance with DIN913/ISO4026 standard 

(flat end of pin). 

     - Underlay methods: 

The attenuation of the vibrations of the audio device chassis is a complex process, 

individual for each enclosure. Depending on whether the chassis is made of wood or metal, 

whether it is made of steel or aluminum, its shape, dimensions, as well as the layout of the 

elements inside and the position of the transformer, will affect the distribution of its resonances 

and subtle differences in sound, depending on the way it was put on Keplers. 

In order to obtain the best sound results, we recommend: 

1. Try and compare the sound of setting the device on the leveling nuts "E" and without the 

nuts - directly on the pins "C". 

2. In some cases, you will achieve better sound results by placing Kepler directly below the 

place where the transformer is located. In other cases, it may turn out that the chassis reacts 

better to dampening when the Keplers are placed away from the transformer. 

3. If you use a set of 3 Keplers, try placing them not only in an equilateral triangle, but also in 

triangles with different side lengths. Similarly, if you are using a set of 4 Keplers, do not set 

them just in a rectangle, try out the irregular arrangement. 

4. If you use 3 Keplers, not always 2 of them should be placed closer to the front of the device. 

5. We encourage you to try with different settings - the differences in the sound will be heard 

the more, the more accurate and transparent your audio system will be. 

6. Treat your audio system as a whole, not single devices - sometimes Keplers placed under the 

source (CD/DVD) will give more improvement in sounding than placed under the amplifier. 

In another audio system it can be exactly the opposite. 

     - Screwing into the speakers or plinth (height adjustment): 
 

CAUTION! To make the installation of Keplers easier, it is recommended to place the 

speakers horizontally on a soft surface. 

CAUTION! When Keplers are screwed into the plinth or directly into the bottom of 

loudspeaker, use the help of a second person to place the speakers vertically. Make sure you do 

not place speakers on the Kepler at an angle (see figure on page 5). The stresses created at this 

point may result in damage to the Kepler dampening layers. 
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Keplers which are delivered in a set with Divine Acoustics speakers are equipped with 

permanently installed pins of appropriate length. After screwing them into the plinth and placing the 

loudspeakers vertically,  adjust the height with use of the adjusting ring "B". After setting the correct 

height and leveling the loudspeaker, block the setting by screwing the  nut "E" on top of the plinth. 

Keplers with interchangeable pins screwed into a loudspeaker or plinth: 

1. Screw in the threaded pin "C" with your fingers until you feel the resistance. 

2. Tighten the counter nut "D" with your fingers. 

3. Use the allen key "F" to hold the pin in a fixed position (do not fasten the pin with the key). Use 

the flat key "E" - tighten the counter nut "D" - to block the possibility of turning the pin "C". 

4. Screw the prepared Keplers into the speaker / plinth. Place the speaker vertically as shown in the 

figure above. 

5. Set the required speaker height and leveling with the adjustment ring "B". 

6. Loosen the counter nuts ”D” previously tighten with the "E" flat key. 

CAUTION! Leaving the "E" nuts tightened will result in incomplete Kepler anti-vibration 

operation. 

7. If you wish to change the height of the loudspeaker, tighten the counter nut again before 

adjustment. Not blocking the nut may cause the pin to unscrew when the height is being adjusted. 

5. Technical specifications: 
 

• outer diameter: 60mm; 
• weight of the foot: 247g; 
• minimum height (with nut): 35mm; 
• maximum height (with nut): depending on pin length - up to 43mm; 
• height of the screwing pins: 12mm, 20mm; 
• standard thread of pin: M8 or M6; 
• maximum load on one foot: 20kg; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designed and hand-build in Poland. 
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A 

  Kepler 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 

Przed użyciem Keplerów należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją. 
 

    1. Przeznaczenie i sposób działania: 

Stopy antywibracyjne Kepler służą do poprawy jakości reprodukowanego dźwięku poprzez 

urządzenia audio takie jak odtwarzacze CD/DVD/BlueRay, wzmacniacze, przetworniki (DAC), 

przedwzmacniacze, wzmacniacze mocy oraz głośniki. Keplery mają za zadanie absorbcję,  

rozpraszanie i zamianę w ciepło drgań pochodzących od urządzeń oraz z podłoża, na którym 

urządzenia zostały ustawione. 

 Złożona budowa Keplerów oraz użycie wielu materiałów o różnych właściwościach sprzyja 

redukcji drgań obudowy urządzeń, co znacząco wpływa na obniżenie generowanych przez obudowy 

zniekształceń. Efektem jest poprawa jakości dźwięku, dokładniejszy wgląd w nagranie, poprawa 

dynamiki i stabilności sceny dźwiękowej. 

2. Opis zestawu: 
 

 
 

A – główna bryła Keplera 

B – pierścień regulacyjny 

C – gwintowany trzpień  

D – nakrętka kontrująca 

E – górna nakrętka poziomująca 

     (nie pokazana) 

F – klucz płaski 

G – klucz imbusowy 

 
 
 
 
 
 

3. Ostrzeżenia i zalecenia użytkowe: 

UWAGA! Nigdy nie zanurzaj Keplerów w wodzie, ani innych płynach – spowoduje to 

uszkodzenie warstw tłumiących!  Przecieraj Keplery wilgotną szmatką bez detergentów. 

UWAGA!  Nie odkręcaj śrub widocznych od spodu Keplerów – spowoduje to rozluźnienie 

warstw wewnętrznych i w konsekwencji ich uszkodzenie. 

UWAGA! Wyczuwalny luz pomiędzy warstwami w połowie wysokości obudowy Keplera 

nie jest jego wadą - jest konieczny dla prawidłowego działania antywibracyjnego stóp.  

UWAGA! Trzpień gwintowany “C” dokręcaj palcami do momentu wyczuwalnego oporu. 

Nie dokręcaj trzpienia gwintowanego kluczem imbusowym “G“ –  użycie zbyt dużej siły spowoduje 

zniszczenie kamienia szlachetnego znajdującego się bezpośrednio pod trzpieniem. Klucz 

imbusowy służy tylko do utrzymania trzpienia podczas dokręcania nakrętki kontrującej. 
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4. Instalacja: 

- Podkładanie Keplerów pod urządzenia audio: 
 

1. Upewnij się, że trzpień gwintowany “C” jest wkręcony ręcznie do wyczuwalnego oporu. 

2. Keplery podkładane pod urządzenie nie muszą mieć wkręconej nakrętki kontrującej “D”. 

3. Nakręć nakrętkę poziomującą “E”, nie używając przy tym siły.  

UWAGA! Nakrętki nie należy dokręcać do końca – nie powinna ona dotykać czarnego elementu 

na górze obudowy Keplera. 

4. Dla uzyskania lepszego efektu brzmieniowego podkładaj Keplery bezpośrednio pod dolną 

powierzchnię urządzenia, a nie pod jego stopki.  

5. Trzpienie o różnej wysokości umożliwią dopasowanie Keplerów do wysokości stopek urządzenia.  

UWAGA! Jeśli chcesz użyć trzpienia o innej wysokości niż dostarczone w zestawie, upewnij się, 

że używasz trzpienia wykonanego ze stali nierdzewnej A2 zgodnego z normą DIN913/ISO4026  

(z płaskim końcem). 

     - Sposoby podkładania pod urządzeniem: 

Tłumienie wibracji obudowy urządzenia audio jest złożonym procesem, indywidualnym dla 
każdej obudowy. W zależności od tego, czy obudowa będzie drewniana czy metalowa, czy będzie ze 
stali, czy z aluminium, jej kształt, wymiary, a także rozplanowanie elementów wewnątrz obudowy i 
położenie transformatora, będą wpływały na rozkład jej rezonansów i subtelne różnice w brzmieniu, 
w zależności od sposobu postawienia jej na Keplerach. 

  

W celu uzyskania najlepszych rezultatów brzmieniowych zalecamy: 

1. Wypróbować ustawienie urządzenia na nakrętkach poziomujących “E” oraz bez nakrętek - 

bezpośrednio na trzpieniach “C”. 

2. W niektórych przypadkach lepsze rezultaty brzmieniowe osiągniesz podstawiając Keplera 

bezpośrednio pod miejscem, gdzie znajduje się transformator. W innych przypadkach może 

okazać się, że obudowa lepiej reaguje na tłumienie, gdy Keplery podstawione są w miejsca 

oddalone od transformatora. 

3. Jeśli używasz zestawu  3 Keplerów, wypróbuj rozstawienie ich nie tylko w trójkąt równoboczny, 

ale też w trójkąty o różnych długościach boków. Analogicznie, jeśli używasz zestawu 4 Keplerów, 

w podobny sposób nie ustawiaj ich tylko w prostokąt, wypróbuj ułożenie nieregularne.  

4. Jeśli używasz 3 Keplerów, nie zawsze 2 z nich powinny być podłożone bliżej przedniej ścianki 

urządzenia. 

5. Zachęcamy do prób z różnymi ustawieniami – różnice w brzmieniu będą słyszalne tym mocniej, 

im dokładniejszy i bardziej rozdzielczy będzie nasz system audio. 

6. Traktujmy nasz system audio jako całość – czasem Keplery postawione pod źródłem dźwięku 

(CD/DVD) dadzą większa poprawę w brzmieniu niż podstawienie ich pod wzmacniacz. W innym 

systemie może być dokładnie odwrotnie.    

     - Wkręcanie do głośnika lub cokołu (regulacja wysokości): 
 

UWAGA! Aby ułatwić montaż Keplerów zaleca się ułożenie głośników poziomo na miękkiej 

powierzchni. 

UWAGA! Gdy Keplery wkręcone są w cokół głośników lub bezpośrednio w głośnik, skorzystaj z 

pomocy drugiej osoby, aby ustawić głośniki w pionie. Upewnij się, żeby nie stawiać głośników 

opierając je na Kelerach pod kątem (patrz rys. na str.8). Powstałe w tym momencie naprężenia mogą 

skutkować uszkodzeniem warstw tłumiących Keplera. 
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Keplery dostarczane w zestawie z kolumnami Divine Acoustics wyposażone są w 

trzpienie o odpowiedniej długości zamontowane na stałe. Po wkręceniu ich w cokół i ustawieniu 

głośników w pionie, regulację wysokości wykonujemy za pomocą pierścienia regulacyjnego “B”. Po 

ustawieniu właściwej wysokości oraz wypoziomowaniu głośnika należy skontrować ustawienie 

nakręcając od góry nakrętkę “E”. 

Keplery z wymiennymi trzpieniami wkręcane w głośnik lub cokół: 

1. Wkręć palcami do wyczuwalnego oporu trzpień gwintowany “C”.  

2. Dokręć palcami nakrętkę kontrującą “D”. 

3. Użyj klucza imbusowego “F” do utrzymania trzpienia w stałej pozycji (nie dokręcaj trzpienia 

kluczem). Użyj klucza płaskiego “E”-  dokręć nakrętkę kontrującą “D”- aby zablokować 

możliwość obrotu trzpienia “C”. 

4. Wkręć tak przygotowane Keplery w głośnik/cokół. Postaw głośnik w pionie w sposób 

pokazany na rysunku powyżej. 

5. Przy pomocy pierścienia regulacyjnego “B” ustaw wymaganą wysokość kolumny i jej 

wypoziomowanie. 

6. Kluczem płaskim “E” poluzuj dokręcone wcześniej nakrętki kontrujące “D”.  

UWAGA! Pozostawienie nakrętek “E” dokręconych spowoduje niepełne działanie 

antywibracyjne Keplerów.  

7. Jeśli chcesz zmienić wysokość głośnika, przed kolejną regulacją Keplerów dokręć ponownie 

nakrętkę kontrującą. Niedokręcenie nakrętki może spowodować niepożądane wykręcenie się 

trzpienia podczas regulacji wysokości. 

5. Dane techniczne: 
 

• średnica zewnętrzna: 60mm; 
• masa stopy: 247g; 
• minimalna wysokość (z nakrętką): 35mm; 
• maksymalna wysokość (z nakrętką) – w zależności od użytego trzpienia do 43mm; 
• wysokości trzpieni w zestawie: 12mm, 20mm; 
• standardowe gwinty trzpieni: M8 lub M6; 
• maksymalne obciążenie jednej stopy: 20kg; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Zaprojektowano i ręcznie zbudowano w Polsce. 
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