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Ważne uwagi

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED INSTALACJĄ I 
ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

• Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej w specyfikacji produktu (dostępnej na stronie
   www.polpak.com.pl) ten głośnik instalacyjny (kolumna) jest przeznaczony wyłącznie do użytku   
   w pomieszczeniach.
• Nie demontuj żadnych części kolumny, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji - 

naprawa powinna być wykonywana tylko przez wykwalifikowane centrum serwisowe. 
• Podłączając kolumnę, upewnij się, że Twój sprzęt audio jest wyłączony (wzmacniacz, mikser, 

procesor itp.). 
• Upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane zgodnie z niniejszą instrukcją i instrukcją 

dołączoną do Twojego pozostałego sprzętu audio.
• Upewnij się, że moc wyjściowa (impedancja robocza dla połączenia nisko-omowego) sprzętu 

audio jest zgodna z danymi tej kolumny. Używanie niewłaściwego sprzętu audio może uszkodzić 
kolumnę i / lub sprzęt audio i spowodować utratę gwarancji.

• Kolumna może zostać uszkodzona przez zbyt wysoką moc wyjściową, a także za słaby sygnał 
wyjściowy [zniekształcenia dźwięku].

• Nie używaj zbyt wysokich poziomów głośności przez dłuższy czas - może to spowodować 
uszkodzenie kolumny i utratę gwarancji.

• Przed włączeniem i wyłączeniem sprzętu audio zmniejsz poziom głośności, aby uniknąć 
wystąpienia silnego impulsu elektrycznego w kolumnie.

• Ustaw kolumnę w wentylowanym i suchym pomieszczeniu i nie wystawiaj jej na działanie 
słońca lub innych źródeł ciepła (nie dotyczy kolumn przeznaczonych do użytku na zewnątrz 
pomieszczeń).

• Zainstaluj kolumnę na stabilnej i twardej powierzchni. 
• Zalecamy, aby licencjonowany, profesjonalny inżynier lub projektant zapoznał się z projektem 

i instalacją systemu, koncentrując się na bezpieczeństwie i wydajności aplikacji. 
• Aby chronić przetworniki, nie zdejmuj maskownicy (jeżeli jest na wyposażeniu).

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika 
o występowaniu ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze 
dołączonej do urządzenia.
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Rozmieszczenie
Subwoofery do zabudowy Paradigm® przeznaczone są do użytku w parach. Użycie 
pary subwooferów pozwoli na losowe ustawienie fal stojących w pomieszczeniu odsłu-
chowym, dzięki czemu bas będzie rozprowadzany w bardziej jednolity sposób. 
Dwa subwoofery zapewniają jeszcze mniejsze zniekształcenia, szczególnie przy wyso-
kich poziomach wyjściowych.

Bas jest coraz mniej kierunkowy, ponieważ jego częstotliwość spada. Aby uzyskać 
najlepszą integrację dźwiękową, umieszczenie jednego subwoofera w ścianie z przodu 
pomieszczenia, a drugiego w ścianie lub z tyłu zwykle zapewnia najlepszą wydajność 
i integrację dźwiękową. Jeśli takie rozmieszczenie nie jest możliwe, możesz umieścić 
subwoofery w dowolnym miejscu ściany bez wpływu na obraz stereo głośników przed-
nich lub scenę dźwiękową wielokanałowego systemu głośnikowego.

Rys. 1a i 1b pokazują, w jaki sposób na moc basów wpływa montaż w ścianie i usta-
wienie. Gdy subwoofer znajduje się w typowym obszarze odsłuchu w swoim pokoju, 
umieszczenie subwoofera w różnych pozycjach będzie zwykle skutkować uzyskaniem 
basów w następujący sposób:

Rys. 1a: Umieszczenie narożne blisko podłogi zapewnia najlepszą równowagę między 
wydajnością a dokładnością.

Rys. 1b: Umieszczenie w dowolnym miejscu wzdłuż ścian blisko podłogi, ale poza 
„zacienionym” obszarem, zapewni nieco mniejszą wydajność, ale nadal akceptowalną 
dokładność.

W razie potrzeby, w celu dalszej optymalizacji basów i jeszcze większej mocy wyj-
ściowej, można zainstalować dodatkową parę subwooferów Paradigm® do montażu w 
ścianie. 

Rys. 1c przedstawia zalecane rozmieszczenie czterech subwooferów.
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Rozmieszczenie

Rys. 1a Dwa subwoofery blisko podłogi w 
rogach pomieszczenia.

Rys. 1b Dwa subwoofery blisko podłogi na 
środku ścian.

Rys. 1c Zalecane rozmieszczenie czterech
subwooferów.

Przerywane linie na rysunkach oznaczają alternatywne rozmieszczenie pary subwooferów.
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1. Umieść szablon montażowy na ścianie. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że jest   
    prosta (rys. 2a).
 
2. Śledź wzdłuż wycięcia szablonu montażowego (rys. 2b).

Montaż i Instalacja

Rys. 2a Rys. 2b

Rys. 2c Wytnij otwór, jak wskazano



7

Rys. 2b

Montaż i Instalacja
Uwaga! Do instalacji można użyć ręcznego śrubokręta, jednakże zdecydowanie zale-
camy użycie wkrętarki elektrycznej. 
Aby uniknąć uszkodzenia lub złamania zacisków, ustaw wkrętarkę na niskie obroty. 
Ustawienie wysokiej mocy NIE jest konieczne i może spowodować pęknięcie lub zła-
manie zacisków pod wpływem dodanej siły. Takie uszkodzenia NIE są objęte gwaran-
cją.

1. Zdejmij magnetycznie przymocowaną przegrodę z zestawu subwoofera (rys. 3a).
2. Ustaw wiertarkę na niskie obroty.
3. Delikatnie umieść zestaw we wnęce ściany (rys. 3b).

Rys. 3a Rys. 3b

4. Podtrzymując zestaw jedną ręką, dokręć każdą śrubę (rys. 3c). Przestań dokręcać, 
    gdy odczuwalny będzie opór.
5. Delikatnie dociśnij przegrodę do przedniej części głośnika (rys. 3d). 
    Magnesy zapewnią prawidłowe zamocowanie.

Rys. 3c Rys. 3d
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Montaż i Instalacja
6. Delikatnie dociśnij kratkę do przedniej części głośnika (rys. 3e). 
    Magnesy zapewnią prawidłowe zamocowanie.

Rys. 3e
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Dodatkowe informacje

Aktualne szczegółowe specyfikacje dla poszczególnych modeli sprawdź 
na stronie: www.polpak.com.pl

Po pojawieniu się problemu jeśli nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić, 
skontaktuj się z centrum wsparcia klienta Paradigm®.

Centrum wsparcia klienta
Wyślij nam e-mail na adres: biuro@polpak.com.pl

Szczegółowe specyfikacje produktów znajdziesz na: www.POLPAK.com.pl

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 331A

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

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach 

stosujących własne systemy zbiórki) 

Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, że produkt 
nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć 
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu 

recyklingu. 
Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym 

zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w 
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. 

Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego 

produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu 
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów 

lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony. 
Ten produkt jest zgodny z

następującym dyrektywami i rozporządzeniami UE: 
2014/30/EU (EMC) & 2011/65/EU (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u producenta.

Utylizacja produktu

Deklaracja zgodności UE


