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Wstęp
Dziękujemy za zakup głośników Paradigm.

Jesteśmy pewni, że usłyszą Państwo uderzającą różnicę brzmienia muzyki ze swojego 
systemu stereo lub kina domowego dzięki wykorzystaniu naszych głośników.

Głośniki ścienne LCR Paradigm będą brzmiały wspaniale od razu po wyjęciu z kartonu, 
jednak zabrzmią znacznie lepiej po wstępnym wygrzaniu. Pozwól im działać przez kilka 
godzin przed właściwymi odsłuchami.

Przetworniki wysokotonowe wykorzystują ferrofluid, który może się kurczyć w 
temperaturach poniżej 10o C. Jeśli głośniki były transportowane lub przechowywane 
w zimnych pomieszczeniach, pozwól im ogrzać się do temperatury pokojowej przed 
włączeniem.

Prosimy o poświęcenie chwili czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, oraz o 
stosowanie się do zaleceń w niej zawartych. W przypadku pytań na które nie znajdą 
Państwo odpowiedzi w dalszej części instrukcji prosimy o kontakt z autoryzowanym 
sprzedawcą Paradigm lub odwiedzenie strony www.paradigm.com.

Czyszczenie
Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj gładkiej, miękkiej ściereczki do 
czyszczenia. Unikaj zamoczenia elementów kolumn. Nie umieszczaj mokrych 
przedmiotów (szklanek, wazonów, itp.) na głośnikach - nawet mała ilość płynu może 
spowodować nieusuwalne uszkodzenie na obudowie.
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Ochrona przed uszkodzeniami
Wykorzystaj odpowiedni wzmacniacz. Przy wysokich poziomach głośności, 
wzmacniacz o dużej mocy może spowodować przesterowanie głośników i tym 
samym ich uszkodzenie. Z drugiej strony jeśli wzmacniacz nie posiada odpowiednio 
wysokiej mocy może wnosić zniekształcenia które mogą spowodować uszkodzenie 
przetworników wysokotonowych (poproś sprzedawcę o pomoc w wyborze 
odpowiedniego wzmacniacza).

Nie daj się zwieść regulatorowi poziomu głośności wzmacniacza. Zmienia on 
wyłącznie poziom głośności odsłuchu - nie jest to jednoznaczne z poziomem mocy na 
wyjściu wzmacniacza. Jeżeli usłyszysz z głośników szorstkie, zniekształcone brzmienie 
lub zbyt mocne uderzenia basu natychmiast zmniejsz poziom głośności! Tego typu 
uszkodzenia nie są objęte gwarancją!

Regulacje tonów i korektory mogą wymagać większej mocy pochodzącej ze 
wzmacniacza, obniżając punkt w którym wystąpią niechciane zniekształcenia. Używaj 
ich z rozwagą i nie wykorzystuj do odsłuchów przy wysokich poziomach głośności.

Pomieszczenie odsłuchowe
Głośniki Paradigm zostały zaprojektowane, aby zapewnić doskonały dźwięk klasy 
high-end w różnych pomieszczeniach. Należy jednak pamiętać, że konstrukcja, 
wymiary, oraz ustawienie wyposażenia w pomieszczeniu odsłuchowym odgrywają 
ważną rolę wpływając na jakość brzmienia możliwą do osiągnięcia. Twój pokój 
odsłuchowy odciśnie swoje piętno na każdym systemie dźwiękowym. Dokładność 
podczas poprawnego ustawienia głośników będzie skutkować lepszymi możliwościami 
dźwiękowymi. Zachowaj w pamięci poniższe wskazówki podczas rozmieszczania 
głośników.

• Średnie i wysokie częstotliwości są podatne na ilość miękkich przedmiotów 
w pomieszczeniu - zasłon, dywanów, sof, tapet ściennych, itp. Nadmiar 
tych przedmiotów może skutkować efektem „płaskiego dźwięku”. To samo 
pomieszczenie pozbawione miękkich elementów może pozwolić uzyskać ostre, 
przestrzenne brzmienie. Typowa ilość miękkich elementów w pomieszczeniu nie 
wpłynie negatywnie na jego akustykę i pozwoli na reprodukcję zbalansowanego 
dźwięku.

• Pomieszczenie o porównywalnych wymiarach wysokości, długości i szerokości 
powinny być unikane ponieważ mogą wnosić negatywne efekty fal stojących dla 
niskich częstotliwości. Może to skutkować zmniejszoną czystością brzmienia. Jeśli 
inne pomieszczenie odsłuchowe nie jest dostępne, zalecamy eksperymentowanie 
z pozycjonowaniem głośników, aby zminimalizować problemy akustyczne.
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Zawartość opakowania (jeden głośnik)

WAŻNE! Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed 
rozpakowaniem głośników.

WAŻNE! Podczas wyjmowania głośników z kartonu, upewnij 
się, że nie zarysujesz ich paskiem, pierścionkiem lub inną 
biżuterią.

• 1 głośnik ścienny z zamontowanymi zaciskami montażowymi i śrubami
• 1 szablon instalacyjny

Rozmieszczenie głośników (wszystkie modele)
Lokalizacja
Wybierając miejsce instalacji wybierz miejsce pomiędzy belkami lub krokwiami 
sufitowymi. Uważaj na kable znajdujące się w ścianie / suficie podczas wycinania 
otworów głośnikowych.

Dokładność brzmienia i obrazowania
Głośniki ścienne Paradigm LCR zapewniają szeroką, jednolitą dyspersję i mogą zostać 
zainstalowane niemal w dowolnym miejscu. Najdokładniejsze brzmienie i obrazowanie 
uzyskasz umieszczając głośniki w takiej samej odległości od miejsca odsłuchowego 
oraz nie umieszczając pomiędzy nimi dodatkowych przeszkód.

Bas
Umieszczenie głośników w rogach pomieszczenia zwiększy moc basu. Bardziej 
zbalansowane brzmienie uzyskasz unikając umieszczania głośników w rogach 
pomieszczenia.
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Malowanie
Maskownice głośników ściennych Paradigm LCR wykończone są w neutralnym białym 
kolorze pozwalającym „wtopić się” w dowolne pomieszczenie. Maskownice mogą być 
pomalowane na dowolny kolor pozwalający dopasować się do wystroju wnętrza.

Uwaga:
• Nie maluj powierzchni za maskownicami.
• Do malowania nie używaj wałka lub pędzla.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Zdejmij maskownicę.
2. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu, nanieś przy pomocy farby w sprayu 

cienką warstwę farby na maskownice i pozwól jej wyschnąć. Zawsze stosuj się do 
instrukcji producenta farby.

Porada: Uważaj, aby nie zatkać farbą otworów w maskownicy. Nie maluj maskownic 
kiedy są zamontowane na głośniku.

Instalacja
Wyłącz wzmacniacz / amplituner przed podłączeniem głośników. 
Pozwoli to uniknąć możliwości ich uszkodzenia przez 
przypadkowe zwarcie kabli głośnikowych.

Używaj wyłącznie kabli przeznaczonych do instalacji ściennych.
• Standard UL: CL2, CL3 i CM
• Standard CSA: FT4

Aby uzyskać optymalną reprodukcję dźwięku używaj wyłącznie najwyższej jakości kabli 
głośnikowych.

1. Montaż ścienny
Umieść szablon montażowy na ścianie zachowując odpowiednią dla danego głośnika 
orientację lewy / prawy lub centralny. Upewnij się przy pomocy poziomicy, że został 
umieszczony prosto (Rys. 1a). Odrysuj kształt otworu ściennego (Rys. 1b). Wytnij 
otwór (Rys. 1c).

Dla optymalnej wydajności umieść:
• Dwa kawałki izolacji z włókna szklanego o długości od 20 do 30cm. Kawałki 

umieść tuż nad i pod otworem montażowym.
• Cienki kawałek izolacji z włókna szklanego o wymiarach głośnika w ścianie tuż za 

głośnikiem.
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Instalacja
2. Połączenia (Rys. 2)
Możesz teraz podłączyć głośnik.
Podłącz kabel głośnikowy. Zachowanie poprawnej polaryzacji lub fazy jest krytycznym 
warunkiem dla odpowiedniego obrazowania stereo i jakości niskich tonów.
Połącz czerwony (+) terminal wzmacniacza z czerwonym (+) terminalem głośnika. 
Połącz czarny (-) terminal wzmacniacza z czarnym (-) terminalem głośnika. Dokręć 
terminale, aby umocować przewód.

3. Instalacja głośnika
UWAGA! Możliwa jest instalacja wyłącznie przy użyciu śrubokręta jednak zalecamy 
wykorzystanie wkrętarki elektrycznej. Aby uniknąć uszkodzenia zacisków, ustaw 
wkrętarkę na wolne obroty. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji 
nie są objęte gwarancją.

1) Ustaw wkrętarkę na wolne obroty.
2) Upewnij się, że zaciski są ustawione tak jak na rysunkach z następnej strony. 
3) Delikatnie wciśnij głośnik do otworu montażowego (Rys. 1d).
4) Trzymając głośnik jedną ręką, drugą przy pomocy wkrętarki dokręć śruby 
montażowe (Rys. 1e). Dokręcaj śruby do momentu wyczucia oporu. Jeżeli jest do 
wymagane ustaw przełącznik kompensacji ekranu (strona 8).
5) Delikatnie dociśnij maskownicę do frontu głośnika. Magnesy zapewnią jej 
prawidłowe mocowanie. 



7

Instalacja

Rys. 1a Rys. 1b Rys. 1c
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Przełącznik kompensacji ekranu
Głośniki Paradigm LCR mogą być instalowane za mikro perforowanym lub audio 
transparentnym ekranem. Rozważ miejsce umieszczenia głośników jeśli zamierzasz 
wykorzystać ekran projekcyjny, aby móc skonsultować jego wybór ze sprzedawcą. 
Wysokiej jakości ekrany pozwalają falom dźwiękowym na przechodzenie przez nie bez 
interferencji, głośniki Paradigm posiadają dodatkowo funkcję kompensacji (przełącznik 
umieszczony za maskownicą). Włączenie tej funkcji (maskownica może być założona 
lub zdjęta) zapewni prawdziwą akustyczną przeźroczystość.

Rys. 1d Rys. 1e Rys. 1f

Przełącznik kompensacji 
ekranu (więcej informacji 
w rozdziale poniżej).

Instalacja

Pozycja „ON” 
(włączone)

Pozycja „OFF” 
(wyłączone)
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Połączenia

WSZYSTKIE MODELE
(KONFIGURACJA 2 GŁOŚNIKÓW STEREO)

Rys. 2
Podłączenie przewodów
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Rozwiązywanie problemów

Po pojawieniu się problemu możesz spróbować rozwiązać go wg wytycznych 
podanych poniżej. Jeśli żadna z nich nie rozwiąże usterki lub nie jesteś pewien jak 
powinieneś postąpić, skontaktuj się z centrum wsparcia klienta Paradigm.

Centrum wsparcia klienta
• Odwiedź naszą stronę www.paradigm.com/support
• Wyślij nam e-mail na adres Serwis@polpak.com.pl

PROBLEM ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku • Upewnij się, że amplituner, przedwzmacniacz lub 

wzmacniacz są podłączone do zasilania i włączone.
• Sprawdź czy gniazdo zasilania jest sprawne.
• Sprawdź czy do systemu są podłączone słuchawki lub 

włączona jest opcja „Mute”?
• Sprawdź poprawność połączeń.

Brak dźwięku z 
jednego lub wielu 
głośników

• Sprawdź ustawienia balansu.
• Sprawdź czy dołączone są wszystkie przewody, oraz 

czy połączenia są prawidłowo wykonane.
Brak niskich tonów 
lub lokalizacji sceny

• Jeden lub wiele głośników może być połączonych poza 
fazą (polaryzacja jest odwrócona).

• Sprawdź dokładnie czy każdy z przewodów 
głośnikowych jest dołączony zgodnie z polaryzacją: 
czerwony (+) z czerwony (+), czarny (-) z czarny(-).

UWAGA! Nie otwieraj obudowy urządzenia. Pod żadnym 
pozorem produkt nie powinien być naprawiany przez nikogo 
innego niż autoryzowany serwisant Paradigm - może to być 
podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się z centrum 
wsparcia klienta Paradigm, aby uzyskać więcej informacji. 

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 333A

05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl

WAŻNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.

Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.

Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,

odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Ten produkt został przetestowany i stworzony zgodnie z wymaganiami 
Wspólnoty Europejskiej.


