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INSTRUKCJA OBSŁUGI



WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE SEKCJĘ PRZED OBSŁUGĄ!

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE NARAŻAJ 
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIGDY NIE ZDEJMUJ

POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU
UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKFALIFIKOWANYM

PRACOWNIKOM SERWISU.

   

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, 
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW 
WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO 
UMIESZCZCZAĆ SIĘ NA URZĄDZENIU.

OSTRZEŻENIE: DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY 
UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

OSTRZEŻENIE: DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEŃ BEZPIECZNIK 
TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ 
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA: URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ 
WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu 
ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością 
wystąpienia nieizolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, 
które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka. 



 1. Przeczytaj Instrukcję - Wszystkie informacje  dotyczące 
bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.

 2. Zachowaj Instrukcję - Instrukcje dotyczące 
 bezpieczeństwa powinny zostać zachowane 

do wglądu.
 3. Zastosowanie ostrzeżeń - Wszystkie uwagi dotyczące 

bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane. 
 4. Przestrzeganie Instrukcji - Wszystkie instrukcje
 dot. obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
 5.  Woda i wilgoć - Nie ustawiaj urządzenia 

w pobliżu wody - na przykład blisko wanny, kabiny 
prysznicowej, kuchennego zlewu, pralki, 
w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu, itp.

6. Czyszczenie - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed 
czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj 
suchą miękką szmatką.

 7. Wentylacja - Otowory wentylacyjne powinny mieć 
zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą 
odpowiednie odprowadzenie ciepła. Otwory nie powinny 
być blokowane przez umieszczanie urządzenia na 
łóżku, kanapie, dywanie, itp. Urządzenie nie powinno 
być instalowane w miejscach nie zapewniających 
odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki, chyba, 
że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

 8.  Ciepło - Produkt powinien być umieszczony z
 dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec
 lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).
9. Uziemienie i polaryzacja - Produkt może być 
 wyposażony w polaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego 

(wtyczka z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka ta 
pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie 
bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić 
wtyczki w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie 
pasuje do gniazda skotaktuj się z elektrykiem, aby wymienił 
gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia wtyczki.

 10. Zabezpieczenie kabla zasilania - Kabel zasilania powinien 
zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, 
przebicie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie 
były zagięte przy wtyku gniazda zasilania, oraz w miejscu 
gdzie “wychodzą” z urządzenia. 

 11. Źródła zasilania - Urządznie powinno być
 zasilane wyłącznie ze źródeł wyszczególnionych
 na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien źródła 
 w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym
 dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń
 zasilanych z baterii, lub innych źródeł zapoznaj
 się z instrukcją obsługi.
12. Burze - Dla dodatkowej ochrony urządzenia podczas
 burz lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres, odłącz 

je od gniazda zasilania, oraz odłącz antenę i wszelkie 
kable. Zabezpieczy to urządzenie przed wyładowaniami 
atmosferycznymi, oraz spięciami linii elektrycznej.

 13. Przeciążenia - Nie należy przeciążać gniazda ściennego 
dodatkowymi rozgałęziaczami, może to spowodować 
porażenie elektryczne lub pożar.

 14. Przedmioty i płyny - Nigdy nie wpychaj żadnych 
 przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego 
 wnętrza, mogą one spowodować zwarcie skutkując 
 porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj 
 urządzenia na zachlapanie, oraz zadbaj, aby żadne 
 urządzenia wypełnione płynami jak wazony nie
 były umieszczane na urządzeniu.
 15. Serwisowanie - Nie podejmuj samodzielnych
 prób naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to
 narażeniem na działanie wysokiego napięcia, oraz
 inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy
 wykwalifikowanemu personelowi.
 16. Uszkodzenia wymagające serwisu - Odłącz
 urządzenie od gniazda i przekaż je wykwalifikowanemu
 personelowi serwisu pod poniższymi warunkami:

• Jeśli uszkodzony jest kabel zasillania;
• Jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia
 inne obiekty;
• Po narażeniu urządzenia na działanie wody;
• Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją.
 Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi,
 nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodze-

niem wymagającym ingerencji wykwalifikowanego 
personelu do przywrócenia prawidłowego

 działania;
• Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny 

sposób;
• Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - 

konieczna jest interwencja serwisu.
 17. Wymiana części - Jeśli wymagana jest wymiana
 komponentów, upewnij się, że technik użył części
 zalecanych przez producenta lub o podobnej 
 charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane 
 zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem 
 elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
 18. Test bezpieczeństwa - Po każdej wizycie w serwisie
 lub naprawie, poproś serwisanta o sprawdzenie
 bezpieczeństwa użytkowania produktu i poprawności
 jego działania.
 19. Ścienny lub sufitowy montaż - Produkt powinien być 

montowany na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z 
zaleceniami producenta.

 20. Akcesoria - Nie umieszczaj urządzenia na
 niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych 

powierzchni. Produkt może upaść, powodując obrażenia 
dziecka lub dorosłego, oraz poważne uszkodzenia 
urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami 
dostarczanymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez 
producenta. Każdy sposób montażu urządzenia powinien 
być zgodny z instrukcją i wykorzystywać akcesoria 
montażowe dostarczone przez producenta.
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WSTĘP

1.1 Przed podłączeniem

Sprawdź czy otrzymałeś wszystkie elementy wymienione na liście poniżej i zgłoś ewentualne 
braki sprzedawcy. Na wypadek transportu urządzenia w inne miejsce w przyszłości, zachowaj 
opakowanie.  Zachowaj rachunek, który otrzymałeś od autoryzowanego dealera Anthem podczas 
zakupu – bez niego nie przysługuje Ci serwis gwarancyjny.

• Amplituner MRX
• Pilot zdalnej kontroli
• Antena FM
• 2 baterie AAA
• Kabel zasillania IEC (typy US / UK / EU / CN są zapewniane przez fabrykę, pozostałe dostarcza 
lokalny sprzedawca)
    
Dodatkowe elementy systemu korekcji pomieszczenia Anthem ARC:
• Mikrofon USB
• Zacisk mikrofonu
• Teleskopowy stojak z uchwytem
• Kabel USB
• Kabel CAT5

1.2 Uwagi użytkowe

• Odłącz kabel zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem innych komponentów.
• Jeśli urządzenie MRX było transportowane w zimnej temperaturze, pozwól nabrać 
mu temperatury pokojowej przed uruchomieniem.
• Z powodu ciągłych udoskonaleń, specyfikacja może ulec zmianie. Jeżeli niniejsza instrukcja 
zawiera nieścisłości zajrzyj na www.anthemAV.com po najnowszą instrukcję obsługi.
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1.3 PANEL PRZEDNI MRX-520

1. Przyciski nawigacji
2. Wyświetlacz
3. Regulator poziomu głośności, wybór funkcji
4. Przycisk zasilania / trybu uśpienia
5. Selektor wejść
6. Selektor stref (Zone 2)
7. Selektor poziomu
8. Sensor pilota zdalnej kontroli
9. Wybór trybu
10. Regulacja jasności wyświetlacza
11. Wybór pozycji menu konfiguracji
12. (Pod pokrywą) Gniazdo słuchawkowe, gniazdo USB do aktualizacji systemu
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1.4 PANEL TYLNY MRX-520
(na ilustracji model US. EU wyglada podobnie)

1. Antena FM
2. Wejścia HDMI – HDMI 7 wspierające standard MHL
3. Wyjścia HDMI – HDMI 1 wspierające kanał Audio Return
4. Gniazdo sieciowe do obsługi kontroli IP oraz systemy Anthem Room Correction
5. Gniazdo AC
6. Interfejs RS-232
7. Wejście IR, wyjście wyzwalania
8. Cyfrowe wejścia koaksjalne
9. Cyfrowe wejścia i wyjście optyczne
10. Terminale głośnikowe
11. Wyjście audio Zone 2
12. Wyjście liniowe audio
13. Wejście analogowe audio
14. Główne połączenie pre-out
15. Uziemienie
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1.5 PILOT ZDALNEJ KONTROLI

1. Przycisk włączenia głównej strefy oraz przejścia w tryb 
oczekiwania
2. Bass, Treble, Balance, Channel Level, Oświetlenie 
przedniego panelu
3. Przyciski numeryczne
4. Lista wejść
5. Ustawienia tunera
6. Menu konfiguracji
7. Informacja i status
8. Przyciski nawigacji
9. Wyczyszczenie konfiguracji wejść oraz ustawień tunera
10. Dolby Volume oraz Dolby Digital Dynamics
11. Tryby odsłuchu
12. Regulacja głośności
13. Przyciski obsługi źródeł MHL
14. Wyciszenie
15. Następne/poprzednie ustawienia tunera, menu 
konfiguracji góra/dół
16. Lip-sync
17. Podświetlenie
18. Przyciski obsługi drugiej strefy (Zone 2)

Przyciski lewy/prawy służą również do wyboru 
poprzedniego/następnego źródła.
Przyciski góra/dół pozwalają na obsługę stacji radiowych.
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1.6 POZYCJONOWANIE GŁOŚNIKÓW
Na ilustracji przedstawiono typowe ustawienie głośników
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POŁĄCZENIA

Niniejsza sekcja opisuje połączenia pomiędzy komponentami. Konfiguracja wejść i wyjść została 
opisana w dalszej części, w sekcji 3.

2.1 WEJŚCIA I WYJŚCIA VIDEO

Poprzez połączenie HDMI, sygnał video i audio może być przenoszony jednocześnie. Połącz 
wyjście HDMI amplitunera MRX z wejściem HDMI wyświetlacza – do przesyłania sygnałów 
z zawartością chronioną przed kopiowaniem (HDCP), wymagany jest kabel w odpowiednim 
standardzie.
Wejście HDMI 7 jest również wejściem MHL. Użyj tego wejścia jeżeli źródło sygnału również 
wspiera standard MHL, przykładowo małe odtwarzacze zasilane poprzez ten interfejs.

Umieść kable HDMI delikatnie, ponieważ gniazda są bardziej delikatne niż tradycyjne. 
Uszkodzone kable, mogą uszkodzić terminale, wymiana terminali nie jest objęta gwarancją, 
więc należy wymienić kable jeśli zachodzi obawa, że mogły być używane w niewłaściwy sposób.
Używaj wyłącznie certyfikowanych kabli oraz dołączanych urządzeń. Kable i urządzenia 
podłączane do starszej wersji nie muszą współpracować z nowymi standardami video, takimi 
jak DeepColor, UHD. Jeżeli używasz adapterów lub dzielników rozpocznij rozwiązywanie 
wszelkich problemów od ich usunięcia, gdyż mogą mieć wpływ na przenoszone pasmo.
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2.2 POŁĄCZENIA AUDIO

WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO
Cyfrowe źródła mogą być podłączone przy użyciu kabli HDMI, koaksjalnych oraz optycznych. 
Te połączenia wspierają formaty audio liniowy PCM, Dolby Digital oraz DTS. Połączenie HDMI 
jest preferowane, ponieważ zapewnia bezstratną transmisję sygnału audio, jednak źródła 
oferujące połączenia optyczne/koaksjalne mogą być używane w standardach 2-kanałowego PCM, 
Dolby Digital 5.1 oraz DTS 5.1 bez straty jakości dźwięku.

Audio w połączeniu HDMI i wyjścia 2-kanałowego PCM jest w tym znaczeniu przeznaczone 
do użytku z TV.

KANAŁ ZWROTNY AUDIO HDMI
Jeśli TV zapewnia dźwięk poprzez HDMI ARC, przykładowo z serwisów streamingowych, 
dźwięk może być przesyłany do MRX poprzez wyjście HDMI 1, eliminując tym samym potrzebę 
dodatkowego połączenia audio. Kontrola CEC opisana w kolejnych sekcjach, musi być włączona, 
aby używać funkcji Kanału zwrotnego audio (Audio Return Channel).

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „Dial Norm Offset -4.0dB”, wskazuje to, że zdekodowany 
poziom dźwięku jest wyższy niż standardowe 4.0dB – poziom odtwarzania wszystkich kanałów 
zostanie automatycznie zredukowany do 4.0dB.

WYJŚCIE PRZEDWZMACNIACZA
Wyjścia przedwzmacniacza są regulowane przy pomocy pokrętła poziomu głośności i mogą 
być używane z dodatkowym wzmacniaczem.
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WYJŚCIE LINIOWE I WYJŚCIE MULTI ROOM (ZONE 2)

Wyjście liniowe jest wersją 2-kanałową wybranego wejścia z ustalonym wyjściowym poziomem 
głośności. Znajduje zastosowanie w użytku ze wzmacniaczem słuchawkowym posiadającym 
własną regulację poziomu głośności.

Wyjście Zone 2 posiada własny regulator poziomu głośności i może być użyte na dwa sposoby:
- Jako niezależny selektor źródła, po podłączeniu źródła przy użyciu wejścia analogowego 
lub optycznego/koaksjalnego jeżeli wybrane źródło jest w standardzie 2-kanałowego PCM. 
Połączenie może być wykorzystywane razem ze złączem HDMI głównej strefy.
- Do podobnych zastosowań jak wyjście liniowe, ale z możliwością regulacji poziomu głośności, 
ustaw opcję „Follow Main” na „Always” w menu ustawień (menu jest opisane w dalszej części 
instrukcji).

CYFROWE POŁĄCZENIE OPTYCZNE I KOAKSJALNE

Jeżeli połączenie HDMI audio ze źródła Dolby Digital, DTS lub 2-kanałowego PCM sprawia 
problemy lub przełączanie się pomiędzy nim zajmuje zbyt wiele czasu, wykorzystaj gniazdo 
optyczne/koaksjalne (do przesyłania video nadal można użyć HDMI). Starsze urządzenia często 
korzystają na takim rozwiązaniu.

Wyjście optyczne zapewnia przejście pomiędzy wejściem koaksjalnym/optycznym.
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PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW

Używając kabla głośnikowego, dołącz plus (+) głośnika do terminala plus (+) odpowiedniego 
wyjścia wzmacniacza, oraz minus (-) głośnika do terminala minus (-) tego samego kanału 
wzmacniacza, wykorzystując izolowany przewód głośnikowy, aby zapewnić maksymalną moc 
wyjściową kanału wzmacniacza. Delikatnie usuń izolację na końcach używając obcinarki.

Nie podłączaj więcej niż jednego głośnika do jednego wyjścia wzmacniacza. Upewnij się, że 
urządzenie jest odłączone od zasilania podczas podłączania / odłączania innych komponentów 
oraz że głośniki są dopasowane impedancyjnie do użytku z urządzeniem MRX.

MRX 520

Modele US dopuszczają złącza bananowe. W przypadku ich użycia najpierw obróć oprawkę, aż 
zostanie całkowicie wsunięta.
Jeśli używasz kabli głośnikowych ze złączami bananowymi, najpierw obróć oprawkę, aż się 
zamknie. W ten sposób wtyczka może zostać całkowicie włożona. 
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2.3 ANTENA

 Podłącz antenę FM do gniazda FM ANTENNA. Następnie po włączeniu urządzenia,  
 ustaw antenę w pozycji zapewniającej najlepszy odbiór.

2.4 SIEĆ LOKALNA
 Połączenie sieciowe jest wymagane w przypadku korzystania z systemu korekcji   
 pomieszczenia ARC lub chęci kontroli przez IP. Aby użyć połączenia przewodowego,  
 połącz router z urządzeniem za pomocą kabla CAT5 lub połączenia bezprzewodowego.

 

2.5 WYJŚCIE WYZWALANIA 12V
 Jeżeli inny komponent systemu wyposażono w wejście wyzwalania, może zostać on  
 włączony przez urządzenie. Podłącz wyjście wyzwalania MRX poprzez kabel jack  
 3.5mm. MRX oferuje różne opcje użycia wyjścia wyzwalania, poprzez menu, możesz  
 ustalić, które chcesz wykorzystać.

2.6 PORT PODCZERWIENI
 Zewnętrzny odbiornik IR pozwala na użycie pilota zdalnej kontroli z innego   
 pomieszczenia w domu – podłącz MRX z zewnętrznym hubem IR poprzez wejście  
 IR IN. Większość standardów repeaterów jest obsługiwana, ale aby uniknąć problemów  
 należy przed zainstalowaniem sprawdzić ich kompatybilność.

2.7 ZASILANIE
 
 Podłącz kabel zasilający MRX z gniazdem zasilania.
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PRZYKŁAD 1
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Dla optymalnej obsługi, wymagana jest poprawna konfiguracja urządzeń MRX. Może się to 
wydawać ciężką pracą, ale większość ustawień nie musi być zmieniana z domyślnych wartości. 
Warto zwrócić szczególną uwagę na ustawienia połączeń wejść, wyświetlania oraz odległości 
pozycji odsłuchowej od głośnikow. System korekcji pomieszczenia ARC ustawi zwrotnice i poziom 
głośności poszczególnych kanałów. Reszta pozostaje kwestią własnych preferencji i ustawień 
trybów odsłuchu. Te zmiany powinny zostać wprowadzone po przesłuchaniu różnych źródeł i 
skonfrontowane z ustawieniami surround, które najbardziej lubisz.

JAK NAWIGOWAĆ W MENU KONFIGURACJI
Wciśnij przycisk Setup, aby wejść lub wyjść z menu
Użyj przycisków góra/dół/lewo/prawo, aby przemieszczać się między pozycjami w menu
Wciśnij przycisk PG/PR góra/dół, aby przejść pomiędzy stronami
Wciśnij Select, aby wybrać daną pozycję lub rozpocząć/zakończyć edycję ustawienia
Wciśnięcie przycisku Last, podczas edycji ustawienia, spowoduje przywrócenie poprzedniej 
wartości
Wciśnij Clear, aby powrócić do ustawień domyślnych

Poniższe menu pojawi się na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku Setup. Na ekranie, pojawia 
się maksymalnie 9 pozycji, dla zwiększenia czytelności, niniejsza instrukcja przedstawia wszystkie 
pozycje menu poniżej.

KONFIGURACJA

PANEL PRZEDNI PILOT
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3.1 KONFIGURACJA GŁOŚNIKÓW
Jeżeli komponenty źródłowe wyposażone są w regulację basu lub korekcję czasu przesunięcia, 
upewnij się, że wyłączysz te opcje ustawiając na wszystkich kanałach „large”, oraz będzie ten 
sam dystans od słuchacza przed rozpoczęciem konfiguracji za pomocą Anthem MRX. Jakość 
dźwięku może być obniżona jeśli te czynności będą się nakładały.

CZTERY KONFIGURACJE

Jedna konfiguracja głośnikowa jest zwykle wystarczająca, ale dodatkowe zestawy innych 
konfiguracji basu, pozycji odsłuchowej, kalibracji poziomu, oraz ustawień ARC mogą zostać 
wprowadzone i zapisane w systemie. Może to być użyteczne jeżeli cały system różnie reaguje 
na zmienne warunki takie jak opuszczony/podniesiony ekran, zakmnięte/otwarte drzwi lub 
współpraca z subwooferem lub bez.

NAZWY PROFILI (PROFILE NAME)

Używając przycisków nawigacji oraz gałki kontroli głośności nazwa profilu składająca się z 8 
znaków może zostać zmieniona. Po zakończeniu edycji wciśnij Select. Należy pamiętać, że nazwa 
jest również zapisana w systemie ARC i po każdym wgraniu ustawień, nazwa w menu zostanie 
nadpisana przez tę z ARC.

SUBWOOFER / CENTER / SURROUND

Przy wykorzystaniu sytemu korekcji pomieszczenia Anthem Room Correction, wartości tych 
elementów zostaną ustawione podczas pomiaru. Ustaw wartości jako „On” jeżeli używasz tych 
głośników lub „Off” jeżeli nie. Jest to ważny krok, aby uniknąć straty dźwięku, ponieważ kanały 
ustawione na „Off” zostaną zastąpione przez dostępne głośniki.
Subwoofer odpowiada za odtwarzanie dwóch rzeczy, LFE (efekty niskich częstotliwości) w 
wielokanałowych ścieżkach muzycznych oraz niskie tony z pozostałych kanałów wykorzystujących 
zwrotnicę. Niektórzy preferują odtwarzanie muzyki przez system bez wykorzystania subwoofera, 
jadnak warto odnotować, że często jest to spowodowane jego złym dopasowaniem do całego 
systemu. System korekcji pomieszczenia Anthem oblicza optymalne zintegrowanie subwoofera z 
pozostałymi głośnikami, jego użycie jest więc przez nas rekomendowane. Subwoofer przetwarza 
niskie częstotliwości głośniej, z większą głębią i mniej zniekształcone niż standardowa kolumna, 
oraz wykorzystuje własny wzmacniacz.
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3.2 KONTROLA BASU (BASS MANAGMENT)

W tym menu, informacja o głośnikach jest wykorzystana do dostosowania basu w taki sposób, 
aby nie był zniekształcony. Przy użyciu systemu korekcji Anthem ARC, wartości zostaną 
ustawione podczas pomiarów i można pominąć ręczne zmiany.

Jeżeli Twój subwoofer jest wyposażony w zwrotnicę, powinna być ona w pozycji bypass – ustaw 
wartość częstotliwości na najwyższą możliwą.

Kontrola basu odbywa się poprzez zwrotnicę, która dzieli sygnał audio na dwa pasma 
częstotliwości odpowiednie dla głośników satelitarnych i subwoofera. Efektem jest niższy poziom 
basu w głośnikach satelitarnych, oraz brak sygnału średnio/wysokotonowego w subwooferze.

Wybranie Bass Management i wciśnięcie przycisku Select spowoduje wyświetlenie menu:

Każda pozycja składa się z:

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZWROTNICY

Zakres do 40 do 250 Hz z 10Hz krokiem ustawień, z wyłączeniem wartości 200, 225, oraz 250Hz 
lub Off, które powodują ustawienie zwrotnicy w trybie „Bypass”.  Należy pamiętać, że zwrotnica 
nie obcina częstotliwości, ale reguluje ją płynnie. Przykładowo przy ustawieniu wartości na 
80Hz, niższe częstotliwości wciąż będą odtwarzane. Ustawienie zwrotnicy na najniższą możliwą 
częstotliwość wskazywaną przez specyfikację głośników, prawdopodobnie nie przyniesie dobrych 
rezultatów.
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3.3 POZYCJA ODSŁUCHOWA (LISTENER POSITION)

Poprzez te ustawienia, dźwięk wydobywający się ze wszystkich głośników jest skoordynowany 
tak, aby wypełnić całe pomieszczenie odsłuchowe. Dzięki temu, system zapewnia poprawne 
obrazowanie. Kanał znajdujący się najdalej, zostanie ustawiony bez opóźnienia, podczas gdy w 
kanałach znajdujących się bliżej, zastosowane zostaną odpowiednie wartości opóźnień.

Odległość może zostać ustawiona przed lub po zastosowaniu ARC (ARC nie ustawia tych 
wartości).

Dla pomiarów, wybierz wartości wyrażone w stopach lub metrach.

Poniższe ustawienia zostaną wyświetlone dla każdej konfiguracji.

Ustaw odległość pomiędzy główną pozycją odsłuchową a każdym z głośników. Zakres to 0-30ft z 
krokiem 1ft lub 0-9m z krokiem 0.3m.
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3.4 KALIBRACJA POZIOMU (LEVEL CALIBRATION)

Poziom sygnału wykorzystuje generowany szum testowy, aby dopasować poziom głośności 
każdego z głośników. Szumy są również sposobem sprawdzenia połączeń w systemie, pomiędzy 
amplitunerem, wzmacniaczem, oraz głośnikami. Kalibracja audio z dysków konfiguracyjnych kina 
domowego nie jest rekomendowana – niektóre używają nieprawidłowych metod.
W przypadku wykorzystania systemu korekcji pomieszczenia ARC, te ustawienia zostaną 
wprowadzone podczas pomiarów.
Miernik poziomu natężenia dźwięku (SPL) klasy C jest rekomendowany jeżeli nie używasz 
systemu ARC, zwłaszcza do ustawienia poziomu subwoofera. Zmierz natężenie dźwięku z pozycji 
odsłuchowej kierując miernik w stronę głośnika. Staraj trzymać się go z daleka od ciała, aby 
uniknąć odbić.

Poniższe ustawienia zostaną wyświetlone dla każdej konfiguracji:

SZUM TESTOWY (TEST NOISE)

Aby odtworzyć szum testowy, wybierz „On”. Uzyj przycisków góra/dół, aby odtwarzać szum z 
kolejnych głośników.

DOLBY OFFSET  / CALIBRATION LEVEL

Jest to główny poziom głośności szumów testowych. Zmiana wprowadzi efekt dla wszystkich 
kanałów. Szumy wydobywają się z lewego przedniego kanału.
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POZIOM KANAŁU (CHANNEL LEVEL)

Jeżeli kalibrujesz głośniki „na słuch”, użyj pilota i usiądź na głównym miejscu odsłuchowym. 
Dopasuj każdy z kanałów dopóki wszystkie nie będą na tym samym poziomie. Uzywając miernika 
SPL, dopasuj poziom każdego kanału do watości 75dB. Jeśli poziom szumów jest ustawiany, 
w trakcie, gdy kanał Front-L ustawiono na poziom 0dB, nie ma potrzeby ponownego ustawienia 
kanału Front-L, ponieważ poziom wyjścia będzie taki sam. W przypadku użycia aktywnego 
subwoofera, przeprowadź jego konfigurację przed ustawieniem poziom sub-out poprzez to menu 
lub z pomocą systemu ARC. Głośniki ustawione jako „Off” w menu Bass Management zostaną 
pominięte.

Uwaga: Po ustawieniu poziomów przez ARC i jego wyłączeniu, poziom subwoofera powinien 
zostać ustawiony tak jak poziom wzmocnienia pozostałych głośników, w przeciwnym wypadku  
poziom kanału subwoofera będzie wyższy po wyłączeniu ARC.

UŻYCIE WIELU SUBWOOFERÓW (MULTIPLE SUBWOOFERS)
 
Jeśli używasz wielu subwooferów, powinny one być zrównoważone względem siebie przed 
skalibrowaniem reszty systemu. Jeśli używasz ARC, po prostu użyj funkcji Szybkiego Pomiaru 
(Quick Measure), aby pomóc w znalezieniu zrównoważonej odpowiedzi jako wstępny krok przed 
uruchomieniem pełnego pomiaru. Jeśli konfigurujesz w tradycyjny sposób, odtwórz testowe 
szumy (Test Noise) subwoofera, gdy podłączony jest tylko jeden subwoofer. Ustaw pokrętło 
poziomu wejściowego tak, aby miernik SPL odczytywał 71 dB z obszaru odsłuchu (jeśli używasz 
dwóch subwooferów) lub 67 dB (jeśli używasz czterech subwooferów). Powtórz to dla pozostałych 
subwooferów. Kiedy wszystko jest podłączone, wynik powinien wynosić około 75 dB - w tym 
momencie możesz wykonać ostateczną regulację wybierając ją z menu kalibracji.
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3.5 KONFIGURACJA WEJŚĆ (INPUT SETUP)

Konfiguracja wejść i trybów odsłuchowych zostanie przeprowadzona w tej sekcji. Fabrycznie 4 
wejścia są wstępnie skonfigurowane, ale możesz zmienić te ustawienia wybierając z 30 różnych 
konfiguracji.

Aby dodać wejście na końcu listy, zaznacz opcje Add Input i wciśnij przycisk Select.
Aby dodać wejście w wybranym miejscu listy, wybierz jedno z poprzednio ustawionych i wciśnij 
przycisk Input. Nowe wejście zostanie dodane na następnej pozycji listy.
Aby usunąć wejście, wybierz odpowiednie i wciśnij przycisk Clear.

WEJŚCIE STREFY 2 (ZONE 2)

Po zmianie opcji na Yes, dowolne wejście może być odtwarzane poprzez Zone 2 bez 
konieczności dodawania dodatkowego okablowania tego źródła, jednak dźwięk Zone 2 
będzie odtwarzany niezależnie od tego, które źródło zostało wybrane przez strefę główną. 
Wielokanałowe źródła są próbkowane w dół jako 2-kanałowe, dzięki czemu cały dźwięk może być 
odtwarzany przez Zone 2.

Poniższe ustawienia wyświetlą się dla każdej z konfiguracji:
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NAZWA WEJŚCIA
Używając przycisków nawigacji oraz gałki kontroli głośności każdemu z wejść możesz nadać 
nazwę składającą się z maksimum 8 znaków. Po zakończeniu wciśnij Select.

Przykład – Zmiana nazwy z „HDMI 1” na „Blu-ray”:
• Zaznacz „Input Name” i wciśnij przycisk Select. Pierwszy znak zostanie podświetlony w 

kolorze czerwonym.
• Użyj przycisków góra/dół lub gałki zmiany głośności, aby zmienić „H” na „B”.
• Użyj przycisków lewy/prawy, aby zmienić kolejne znaki.
• Wciśnij przycisk „Select”, aby powrócić do menu.

WEJŚCIE VIDEO
Wybierz połączenie, które chcesz wykorzystać: HDMI 1-7.

WEJŚCIE AUDIO
Wybierz połączenie, które chcesz wykorzystać: HDMI, HDMI Audio Return, Cyfrowe koaksjalne 
1-2 (Digital Coaxial 1-2), Optyczne 1-3, Analogowe 1-5, FM, Żadne z powyższych (None).

WEJŚCIE ZONE 2
Wybierz połączenie które chcesz wykorzystać: Koaksjalne 1-2, Optyczne 1-3, Analogowe 1-5, FM 
Radio, Żadne z powyższych (None).

Zauważ, że wybierając wejście koaksjalne lub optyczne, źródło musi pracować w trybie 
2-kanałowym.

ANALOGOWE WEJŚCIE AUDIO PROCESS
Po zmianie na „No”, cyfrowa konwersja i przetwarzanie sygnału zostaną pominięte. Dostępne są 
wyłącznie ustawienia poziomów.

PROFIL GŁOŚNIKA
Wybierz profil, którego chcesz używać z danym wejściem.

KOREKCJA POMIESZCZENIA (ANTHEM ROOM CORRECTION)
Pomiar ARC (opisany w dalszej części instrukcji) włącza ten pomiar. Aby wyłączyć pomiar 
po zakończeniu procesu należy zmienić wartość na „Off”. Jeżeli wyniki pomiaru nie zostały 
załadowane, na wyświetlaczu pojawi się „N/A”.

DOLBY VOLUME (tylko główna strefa)
Wybierz „On” lub „Off”. Dolby Volume poprawia jakość odsłuchu zawartości o dużych różnicach 
poziomów głośności analizując i dobierając dwa parametry – poziom głośności i pasmo 
przenoszenia. Pracuje w sposób ciągły nie wnosząc dodatkowych dudnień i artefaktów, co jest 
częstą wadą tradycyjnych systemów.  W ten sposób ustawienie głośności jest przeprowadzone 
podobnie do procesu w jaki działa nasz słuch, zmniejszając czułość na najwyższe i najniższe 
częstotliwości względem średnicy. Efektem jest odbieranie pasma w sposób ciągły sprawiając, że 
cichsze partie stają się bardziej „słyszalne”.
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DOLBY VOLUME LEVELER
Funkcja działa, gdy aktywna jest opcja Dolby Volume. Stopień poziomowania może być ustawiony 
na wartościach od 1 do 9 lub wyłączony „off”. Metodą prób i błędów podczas odtwarzania z 
różnych źródeł znajdź preferowane przez siebie ustawienie. Podczas gdy opcja jest wyłączona, 
ustawienia pasma przenoszenia nadal są aktywne.

TRYBY ODSŁUCHOWE (LISTENING MODE PRESETS)
Tryb odsłuchowy jest procesem wzbogacającym materiał odsłuchowy przez zwiększanie ilości 
kanałów wyjściowych. Każdy tryb działa na swój sposób, dostarczając unikalny typ dźwięku.
Aby znaleźć preferowane ustawienie, spędź trochę czasu wypróbowując różne opcje z różnymi 
źródłami. Wyłączenie trybów lub włączenie ich w trakcie odsłuchu następuje przez wybranie opcji 
„Last Used”. Całkowite wyłączenie trybu odsłuchowego nastąpi po wybraniu opcji „None”.

AnthemLogic-Cinema dostarcza dodatkowe połączenie pozwalające poczuć w pełni efekt kina 
domowego z dowolnego 2-kanałowego źródła. Potężne, wciągające i dynamiczne brzmienie 
sprawia, że filmy z 2-kanałowym dźwiękiem są bardziej realistyczne. Poprzez wiele długotrwałych 
odsłuchów, udało nam się zniwelować efekt echo, który mógłby mieć negatywny wpływ na jakość 
dźwięku.
AnthemLogic-Music wzbogaca odsłuch stereo bez wpływu na scenę dźwiękową. Jest to 
minimalistyczny efekt nie wprowadzający negatywnych aspektów, takich jak echo lub wibracje. 
Aby zapewnić czystość dźwięku stereo, jeżeli siedzisz dokładnie w miejscu odsłuchowym oraz 
słuchasz swoich ulubionych nagrań, kanał centralny nie jest używany.

Dolby Pro Logic II Movie to dekoder stworzony dla filmów 2-kanałowych i programów 
telewizyjnych zakodowanych w Dolby Surround.
 
Dolby Pro Logic II Music współpracuje z muzyką stereo, aby była bardziej atrakcyjna. Po 
włączeniu podczas odtwarzania ustawienia są dostępne po naciśnięciu przycisku Tryb (Mode):
- Center Width pozwala na regulację od 0 do 7. Ustawienie 0 spowoduje reprodukowanie całości 
dźwięku z kanału centralnego przez głośnik centralny, ustawienie 7 spowoduje rozkład dźwięku 
pomiędzy lewy i prawy kanał. Wartość domyślna 3.
- Dimension posiada 7 stopniową regulację balansu pomiędzy kanałami surround i centralnym.
- Panorama w pozycji  “On”rozszerza obraz przedniego stereo włączając kanały surround. Jest to 
efektywne dla nagrań posiadających mocne elementy w lewym lub prawym kanale.

DTS Neo:6 Cinema Dekoder matrycowy do wykorzystania z odpowiednio kodowanymi filmami. 
DTS Neo:6 Music Dekoder matrycowy dla muzyki stereofonicznej.
All Channels: Kanały lewy i prawy wysyłane są również do kanałów surround (tylnych i bocznych), 
podczas gdy subwoofer i głośnik centralny otrzymują sygnał zmiksowany.

LIP SYNC DELAY
Jeżeli dźwięk wyprzedza obraz, masz możliwość ustawienia maksymalnie 300 milisekundowego 
opóźnienia - ustaw poprzez synchronizajcę dysku testowego. Filmy nie zawsze są najlepszym 
wyborem do testów, ponieważ ścieżka dźwiękowa często jest nagrywana w post produkcji i 
może być nieco poza synchronizacją w wielu miejscach nagrania. Ustawienie może być również 
przeprowadzone podczas odtwarzania przez wciśnięcie przycisku Lip-Sync.



21

3.6 PREFERENCJE / WYJŚCIE LINIOWE

Możesz tutaj ustawić preferencje jak na liście poniżej.

FRONT PANEL BRIGHTNESS
Ustaw jasność wyświetlacza.

FRONT PANEL WAKE-UP
Po wciśnięciu przycisku wyświetlacz może stać się jaśniejszy, po 5 sekundach - wybierz z opcji 
None, Up to 1 brightness level, Medum lub High. Po wybraniu „None” i wyłączeniu wyświetlacza, 
wybudzenie nastąpi od funkcji Up 1, aby wskazać, że urządzenie jest uruchomione.

ON-SCREEN INFO DISPLAY
Zmieniając poziom głośności, wejście, tryb odsłuchowy, itp. informacja pojawiająca się na 
przednim panelu jest również wyświetlana na ekranie przez 5 sekund. Aby wyłączyć wyświetlanie 
ekranowe, zmień ustawienie tej opcji na „Off”.

MUTE LEVEL
Po wciśnięciu „Mute”, dźwięk zostanie całkowicie wyciszony lub wyciszony do wartości którą 
wybierzesz. Wybierz opcje „Silent” lub -5 do -30dB z 5dB krokiem.

MAXIMUM VOLUME
Ta opcja pozwala na ustawienie limitu maksymalnej głośności, aby uniknąć uszkodzenia 
urządzenia i/lub słuchu.

POWER-ON VOLUME
Poziom głośności po włączeniu urządzenia zostanie ustawiony na wybraną wartość. Aby włączyć 
urządzenie z ostatnio ustawionym poziomem głośności, wybierz opcje poniżej -90 aby wyświetlić 
ostatnio użytą.

POWER-ON INPUT
Żródło wejściowe zostanie ustawione na wartość wprowadzoną w tym polu lub ostatnio użytą 
„Last used” po włączeniu Anthem MRX.
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HEADPHONE MUTES PRE-OUTS
Wykorzystując zewnętrzny wzmacniacz, zmiana tej opcji na „No” pozwala na odtwarzanie dźwięku 
z głośników podczas, gdy w przednim panelu są wpięte słuchawki.

MUTE LINE OUT LUB DIGITAL OUT
Używając nagrywarki, wybierz wejście, do którego podłączone jest wyjście tejże nagrywarki. 
Chroni to wyjście nagrywarki przed sprzężeniem z własnym wejściem, co może skutkować 
głośnymi szumami.
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3.7 SIEĆ / ZDALNA KONTROLA

DEVICE NAME
Jest to ustawiona nazwa pod którą przesyła dane MRX, nazwa może zostać zmieniona i składać 
się maksymalnie z 16 znaków.

IP CONFIGURATION
Ustawienia w tym menu powinny  być zmieniane wyłącznie jeśli administrator sieci dostarczy 
odpowiednie wartości lub podczas połączenia bezpośredniego, aby uruchomić ARC.

MODE
Ustawienia statycznego IP dadzą efekt tylko po zmianie tego parametru na “Manual”. Dla ARC, 
wpisz wartości IP, Subnet Mask, i Gateway pokazane powyżej (zauważ, że adres IP nie jest tym 
samym adresem co IP komputera).

KONFIGURACJA WYZWALACZA (TRIGGER)
Kiedy wyjście wyzwalacza (trigger) amplitunera zostanie dołączone do wejścia wyzwalacza 
innego urządzenia, takiego jak wzmacniacz lub projektor, amplituner może służyć do włączania 
lub wyłączania innego urządzenia zgodnie z ustawieniami wyzwalacza.

W przykładzie wejście wyzwalacza jest aktywne jesli włączona jest strefa główna lub Zone 2.
Wyjście wyzwalacza może być również aktywowane dla dowolnej kombinacji wejść zamiast 
zasilania.
Jeśli wejścia wyzwalacza mają być kontrolowane przez IP lub port RS-232, zmień “Menu”
na “RS-232/IP”.
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TCP PORT
Zmień tylko jeśli występuje konflikt z inną aplikacją używającą 14999. 
Dostępny zakres od 1025 do 49150.

REAR AND FRONT IR
Opcja pozwala na wyłączenie wejść podczerwieni MRX, co może być użyteczne kiedy MRX jest 
podłączone do repeatera IR i odbiera za dużo sygnałów. 

Zauważ, że w chwili deaktywowania wejścia przedniego IR, nie będziesz miał możliwości kontroli 
MRX poprzez tradycyjny pilot - włącz ponownie wejście IR używając przycisków na przednim 
panelu. Jeżeli Twój pilot nie działa, a sprawdzone zostały baterie zasilające, sprawdź również to 
menu przed kontaktem z serwisem technicznym.

TX STATUS
Po włączeniu opcji, wszystkie komendy, zmiany statusów i informacje kontroli są raportowane 
poprzez połączenia Ethernet i RS-232.
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3.8 OGÓLNA KONFIGURACJA

Menu zawiera opcje kontroli zasilania, obsługi i tunera.

AUTO OFF
Kiedy do MRX nie jest dostarczany sygnał wejściowy, urządzenie zostanie wyłączone po 
wybranym czasie: 5, 10 lub 20 minutach, 1, 2 lub 6 godzinach lub nigdy („Never”).

IP CONTROL
Dzięki temu ustawieniu możesz włączyć/wyłączyć odpowiedź na komendy wydawane przez 
sieciowy protokół Internet.

STANDBY IP CONTROL
Jeżeli funkcja jest wyłączona, MRX przejdzie w tryb obniżonego zużycia energii i nie będzie 
odpowiadał na komendy IP. Aby włączyć odpowiedź na komendę włącz zasilanie lub utrzymaj 
połączenie DTS Play-Fi tak, aby urządzenie było gotowe do otwarzania zaraz po włączeniu 
zasilania, włącz tą funkcję. Może zostać również użyta do kontrolii poprzez RS-232, aby uniknąć 
wysyłania komendy „wake-up”.

STANDBY HDMI BYPASS
Opcja pozwala na użycie źródeł HDMI bez włączania MRX. Wybierz HDMI 1-7, Front HDMI lub 
Last Used. Dioda LED na przednim panelu powinna zaświecić na czerwono. Telewizor może 
wymagać dodatkowej konfiguracji, aby dźwięk wydobywał się z jego głośników - sprawdź w 
instrukcji obsługi.
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CEC
Po włączeniu opcji Consumer Electronics Control możesz przejąć kontrolę jednego komponentu 
podłączonego poprzez HDMI przy pomocy pilota zdalnej kontroli, tak długo jak opcja CEC jest 
włączona również na innym urządzeniu. Zauważ, że jeśli komponenty są różnych marek kontrola 
systemu może nie działać w pełni właściwie.

CEC Conrol musi być również włączona dla kanału Audio Return, opisanego we wcześniejszej 
części tej instrukcji.

CEC pozwala na włączenie całego systemu poprzez włączenie jednego z komponentów, jak 
również wyłączenie w ten sam sposób. To rozwiązanie jest opcjonalne, dlatego są dostępne 
oddzielne opcje włączenia i wyłączenia zasilania. Jeżeli oba są nieaktywne, komendy zasilania 
wysyłane przez podłączone poprzez HDMI komponenty są ignorowane. Jest to użyteczne również 
jeżeli używasz kanału Audio Return.

TUNER STEPS
Ustaw zależnie od standardów stacji radiowych w Twoim kraju - 50, 100, 200 kHz.

Po zmianie ustawień CEC lub przywróce-
niu wartości fabrycznych może zachodzić 

konieczność odłączenia i ponownego 
połączenia kabla HDMI od TV lub innego 
źródła, aby zmiany zostały zastosowane.
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3.9 USTAWIENIA ZAPIS/ŁADOWANIE (SAVE / LOAD)

SAVE / LOAD USER SETTINGS
Po wybraniu opcji Save User Settings i potwierdzeniu, wszystkie ustawienia menu zostaną 
zapisane. Jeżeli później dokonasz zmiany ustawień i chcesz przywrócić poprzednio zapisane, 
wybierz Load User Settings i potwierdź.

RESET ON-THE-FLY SETTINGS
Po wybraniu i potwierdzeniu, wszystkie opcje nie ustawiane poprzez menu, takie jak poziom 
głośności i ustawienia basu/wysokich tonów zostaną zresetowane.

LOAD FACTORY DEFAULTS
Po wybraniu opcji i potwierdzeniu, wszystkie ustawienia menu zostaną zresetowane.

MASTER RESET
Nie jest to ustawienie menu. Przywrócenie urządzeniu ustawień fabrycznych jest możliwe po 
dołączeniu zasilania i wciśnięciu jednocześnie przycisków Setup i Power na przednim panelu.  
Urządzenie powinno się włączyć.Opcja jest przydatna jeśli urządzenie działa niepoprawnie.
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3.10 INFORMACJA SYSTEMOWA

UPDATE VIA USB AND VERSION NUMBERING
Obsługa MRX jest kontrolowana poprzez oprogramowanie instalowane poprzez port USB 
na przednim panelu. Aktualizacje mogą zostać pobrane z naszej strony internetowej i 
przeprowadzone samodzielnie.

• Wejdź na www.anthemAV.com oraz znajdź oprogramowanie pasujące do Twojego modelu 
MRX i napięcia zasilania. Kontynuuj tylko jeśli wersja obecnie zainstalowana jest niższa.

• Zostaniesz poproszony o miejsce zapisu pliku .zip - zapisz go na Pulpicie.
• Po pobraniu pliku .zip, wypakuj go na Pulpicie.
• Przeczytaj plik Read Me.txt gdzie znajdziesz historię zmian.
• Skopiuj plik .fw do pamięci przenośnej USB w katalogu root (nie w folderze). Upewnij się, że 

w katalogu root nie ma innych plików niż .fw.
• Podłącz pamięć USB do gniazda w tylnym panelu MRX, bezpośrednio lub poprzez 

dołączony kabel USB.
• Wybierz Update Via USB. Alternatywą jest wciśnięcie i przytrzymanie przez 8 sekund 

przycisku Select na przednim panelu, aby rozpocząć proces bez wchodzenia w menu 
konfiguracji (MRX musi zostać wcześniej włączone). Instalacja zajmie mniej niż 10 minut, 
a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik postępu. Nie przeszkadzaj w procesie aktualizacji 
poprzez używanie przycisków lub wyłączenie urządzenia - zostanie ono samoczynnie 
wyłączone kilkakrotnie. Na koniec urządzenie pozostanie włączone z wyświetlonymi 
informacjami o źródle i poziomie głośności.

ARC NAME
Jest to nazwa nadana plikowi z pomiarami.

ARC UPLOAD TIME
Jest to data i czas załadowania ostatniego pliku ARC.
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ARC poprawia efekty odbijania dźwięku lub nierówności pomieszczenia mające wpływ na jakość 
dźwięku poprzez pomiar odpowiedzi każdego głośnika w odniesieniu do pozycji odsłuchowej 
i wyrównując niekorzystne efekty. ARC oblicza odpowiedź bez dodatkowego obciążenia 
wzmacniacza lub głośników, oraz nie obniża poziomu próbkowania materiału podczas procesu. 
Filtry ARC nie są graficzne ani parametryzowane - ARC jest zaawansowanym systemem 
spłaszczającym odpowiedź używając własnych algorytmów, w korzystny sposób poprawiając 
efekty fazowe wprowadzane przez pomieszczenie.

Domyślny zakres korekcji to 5 kHz. Istnieje jednak możliwość obniżenia go w razie potrzeby, 
może zostać podniesiony jeżeli mikrofon stanie się kierunkowy przy wyższych częstotliwościach, 
wpływając na dokładność pomiarów.

ARC wykrywa również wpływ pomieszczenia na niskie częstotliwości. Wzmocnienie 
pomieszczenia może być słyszalne jako dudnienie. ARC nie usunie tego efektu ponieważ 
spłaszczenie basu obniży jego jakość. Idealna linia odpowiedzi głośników uzyskana w komorze 
bezechowej nie jest tym samym co idealna linia dla danego pokoju odsłuchowego.

ARC wykrywa gdzie odpowiedź niskoczęstotliwościowa danego głośnika jest pogorszona i 
ustawia odpowiedni filtr. Kalibracja jest ustawiana w miejscu, gdzie średni poziom jest taki 
sam porównując opcje EQ włączoną i wyłączoną. Zauważ, że ARC operuje głównie w średnim 
paśmie częstotliwości, które jest szersze niż standardowa konfiguracja szumów kina domowego, 
wycentrowane na 1kHz i poniżej, więc nie ma możliwości, że poziom zostanie zredukowany przez 
zwrotnicę.

Przykładowa odpowiedź:

 

 
Pamiętaj, że dla subwoofera wyświetlany jest maksymalny zakres korekcji. To, co jest odtwarzane, 
zależy od tego, co jest wysyłane z innych kanałów i determinowane przez ustawienia zwrotnicy.

ANTHEM ROOM CORRECTION

EQ JEST RÓWNIEŻ DOSTĘPNE-
DLA SUBWOOFERA(ÓW) – CZY 
MAM GO UŻYĆ?
Odpowiedź na to pytanie nie jest 
jednoznaczna, chociaż zaleca się 
wyłączenie equalizacji w subwo-
oferze przed uruchomieniem ARC. 
Jeżeli wyliczone i docelowe pasma 
różnią się znacznie od siebie, spróbuj 
uruchomić equalizację w subwoofe-
rze i sprawdź, czy to pomogło.

Kilka Subwooferów Paradigm z PBK: 
Wyniki są zazwyczaj lepsze, jeżeli 
uruchomisz PBK na każdym z sub-
wooferów przed użyciem ARC.
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4.1 PRZED ROZPOCZĘCIEM
• Upewnij się, że oprogramowanie MRX i ARC-2 którego chcesz użyć są kompatybilne ze 

sobą - sprawdź www.anthemAV.com w celu znalezienia najnowszych wersji.
• Mikrofon ARC i plik wsparcia są systemem. Przed użyciem mikrofonu do pomiarów, jego 

odpowiedź musi być znana. Pasmo przenoszenia każdego mikrofonu ARC jest dokładnie 
mierzone w fabryce i ta wartość jest użyta w pliku kalibracyjnym.

• Komputer musi być wyposażony w system Windows Vista lub późniejsze wersje oraz 
podłączony do sieci lokalnej.

• Jeżeli używasz laptopa, sprawdź ustawienia zasilania oraz poziom naładowania baterii, aby 
upewnić się, że proces nie zostanie przerwany.

• Proces pomiarów odrzuca typowe szumy tła, ale głośny szum może spowodować odrzucenie 
i konieczność wykonania ponownych pomiarów. Upewnij się, że pomieszczenie będzie 
odpowiednio wyciszone podczas pomiarów.

• Zależnie od ustawień sieciowych, możesz być zmuszony/a do włączenia opcji „sharing”, aby 
MRX był widoczny dla komputera.

• Jeżeli używasz więcej niż jednego urządzenia MRX w tej samej sieci, zauważ, że każde 
może być identyfikowane na trzy sposoby - przez adres MAC, adres IP lub nazwę 
urządzenia (więcej informacji w menu System Information i Network Setup).

4.2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ARC
Instrukcje pojawią się na ekranie komputera po wczytaniu dysku CD ARC. Jeżeli Twój komputer 
nie zezwala na automatyczne uruchomienie CD, kliknij podwójnie na ikonie Mój Komputer, 
wybierz napęd CD, aby wyświetlić zawartość dysku (możesz być zmuszony/a do kliknięcia 
prawym przyciskiem myszy na opcję Eksploruj), oraz kliknij dwa razy na plik setup.exe.

Jeżeli pobrałeś/aś oprogramowanie ARC z naszej strony www musi zostać ono wypakowane 
przed uruchomieniem instalacji.

 INSTALACJE NIESTANDARDOWE
Aby ustawić kilka systemów za pomocą jednego 
komputera, skopiuj pliki konfiguracyjne mikrofonów z 
dysku ARC do poniższego katalogu:
 Mój komputer > Dysk Lokalny C:\Program Files\Anthem 
Room Correction 2

Pliki pomiarów utworzone przez poprzednią wersję 
oprogramowania ARC nie mogą być otwarte przy użyciu 
ARC-2.
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4.3 STATYW MIKROFONU
Wkręć teleskopową tubę w podstawę, oraz dokręć uchwyt mikrofonu. Ustaw uchwyt poziomo. 
Dołącz kabel USB do mikrofonu i umieść go w uchwycie.

4.4 POZYCJONOWANIE MIKROFONU
Podczas pomiaru mikrofon musi być skierowany do góry. Wysokość mikrofonu jest krytyczna 
do poprawnych pomiarów i powinna być ustalona na poziomie uszu siedzącego słuchacza. W 
idealnej sytuacji przetworniki wysokotonowe powinny być na wysokości uszu słuchacza, ale jeżeli 
tak nie jest a dźwięk jest matowy lub jasny, wysokość mikrofonu powinna być zmieniona, a pomiar 
powtórzony.

Aby dostosować długość teleskopowej tuby, poluzuj zacisk obracając go w ruchu przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Normalnie pomiar przeprowadzony jest dla 5 pozycji w pomieszczeniu, ale ta liczba może zostać 
zwiększona do 10. Pierwsza pozycja musi być ustawiona w lub tuż przed centralną pozycją 
odsłuchową. Jest ona również używana do kalibracji głośników. Pozycje 2 i 3 powinny być 
symetryczne do lewej i prawej strony linii centralnej, to samo dotyczy pozostałych pozycji. Jeżeli 
Twoje pomieszczenie posiada mniej niż 5 miejsc siedzących, pomiary nadal muszą być dokonane 
przynajmniej w 5 pozycjach oddalonych od siebie o co najmniej 70cm, aby zapewnić optymalny 
dźwięk.

4.5 POMIAR
• Dołącz mikrofon i procesor do komputera.
• Ustaw mikrofon na pierwszej pozycji. Nie stawaj zbyt blisko mikrofonu podczas przełączania 

tonów, ponieważ może to spowodować odbicia od Twojego ciała powodujące błędy w 
pomiarach.

• Uruchom Anthem Room Correction z menu Start lub poprzez skrót na pulpicie. Program 
przeprowadzi Cię przez pozostałe kroki na koniec prześle dane korekcyjne do procesora. 
Cały proces zajmie około 10 minut zależnie od ilości pomiarów.

• Do nazwania pliku z pomiarami można użyć maksymalnie 16 znaków. Dodatkowe zostaną 
usunięte.

• Możliwe do użycia znaki to: a-z, A-Z, 0-9, “ “, “-”, “.”, “:”, “;”, “<”, “=”, “>”, “?”, i “@”. Inne znaki 
zostaną usunięte.

• Po zakończeniu działania programu ARC, możesz odłączyć komputer. Włącz procesor i 
ustaw „Anthem Room Correction”: „On”, „Off” w menu Input Setup dla każdego źródła.

• Zapisz ustawienia w menu Save / Load Settings.
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POMOCNIK SZYBKIEGO POMIARU POZYCJI GŁOŚNIKÓW
Jeśli pozycja głośników jest ruchoma, zwykle dotyczy to subwoofera, możesz wykorzystać 
opcję Quick Measure przed uruchomieniem ARC. Opcjonalnie możesz rozpocząć pełen pomiar 
i sprawdzić gdzie jest konieczna zmiana ustawienia głośników. Aby użyć szybkiego pomiaru, 
wybierz tryb ręczny (manual) zamiast automatycznego podczas startu ARC. Kliknij przycisk 
Quick Measure i włącz sweep tone dla głośnika, który przestawiasz. Po kilku dźwiękach graf 
pokaże aktualizację niepoprawnych pomiarów. Będzie działał dopóki go nie wyłączysz. Pozostaw 
głośnik w miejscu gdzie graf jest najbardziej płaski, zwykle w zakresie basu, następnie włącz 
standardowe ARC.

Opcja jest również pomocna podczas balansowania kilku subwooferów, aby uzyskać najbardziej 
płaską odpowiedź przed dokonaniem pełnych pomiarów.



33

4.6 TRYB RĘCZNY I CELOWANIE
Tworząc nowy plik, tryb ręczny jest tym samym co tryb automatyczny poza faktem, że musisz 
przeprowadzić pomiar, kalkulację i ładowanie oddzielnie dla każdego kroku. Po pomiarach, 
celowanie może zostać edytowane, ale jest to opcja zalecana jedynie dla zaawansowanych 
użytkowników.

Plik utworzony w trybie automatycznym może zostać otworzony w trybie ręcznym pozwalając 
na edycję celownika. Po zmianie tej opcji, musisz kliknąć OK zamykając okno, aby wprowadzić 
ustawienia i przeprowadzić obliczenia. Aby przywrócić oryginalne ustawienia, kilknij Auto Detect i 
Calculate.

Aby uzyskać najlepsze ustawienia na podstawie pomiarów zachęcamy do przesłania pliku .arc2 
(nie zrzutów ekranu) do wsparcia technicznego Anthem.

CZEGO NIE ROBIĆ
Po zobaczeniu rezultatów pierwszy raz możesz chcieć zmienić ustawienia celowania. Jest ku 
temu dobry powód techniczny. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany/a rezultatem początkowym, 
sprawdź czerwoną linię przed korekcyjną. Pokazuje ona w jaki sposób system działa bez 
przeprowadzenia korekcji. Czy odpowiada to temu czego oczekujesz od systemu zwłaszcza w 
zakresie basu? Jeżeli nie, nie próbuj kompensować efektów przez elektroniczną korekcję. Nie 
tracisz nic, czego nie było tam wcześniej.
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Jeśli dokonałeś/aś zmiany ustawień, w sposób w którym widoczna na grafie jest duża ilość basu 
sygnalizowana przez szeroką zieloną linię, mającą wyższy poziom niż linia czerwona, istnieje 
możliwość, że sprzęt zostanie poddany zbyt dużemu obciążeniu w porównaniu do zysków w 
dźwięku. W ten sposób można zyskać bardzo mało.

Proponujemy sprawdzenie prawdziwych problemów, które nie mogą być rozwiązane przy pomocy 
elektronicznej korekcji, przykładowo duże obniżenia poziomu w odpowiedzi pomieszczenia. Nie 
są to niezwykłe problemy i mogą być naprawione poprzez przestawienie głośników, zwłaszcza 
subwoofera i powtórzenie pomiarów.

MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ EQ
Domyślny poziom korecji to 5kHz, ale może być obniżony w celu eksperymentu lub porównania.

WZMOCNIENIE POMIESZCZENIA
Jeśli chcesz przeprowadzić eksperyment ze spłaszczeniem wzmocnienia pomieszczenia, zmień 
to ustawienie na 0dB. Zauważ, że automatycznie wykryte wzmocnienie pomieszczenia będzie 
miało wartość bliską 0dB jeśli użyte zostały maty wygłuszające lub głośniki nie są responsywne w 
paśmie niskich częstotliwości.

Zauważ również, że po wyłączeniu ARC, poziom subwoofera w menu kalibracji pozostaje taki 
sam jak poprzedni, dublując wzmocnienie pomieszczenia. Odpowiedni poziom subwoofera 
po wyłączeniu ARC ustawisz w menu setup wstawiając taką samą wartość wzmocnienia jak 
pokazana w „Targets”.

4.7 ZAAWANSOWANE CELOWANIE SUBWOOFERA
Użycie tej funkcji jest rekomendowane tylko dla zaawansowanych użytkowników rozumiejących 
techniczne możliwości zastosowanego subwoofera. W razie wątpliwości, użyj funkcji auto-detect i 
jak zawsze sprawdź czy zmiany mają korzystny wpływ na odsłuchy z różnych źródeł.

Czy jeden zestaw pomiarowy może zostać wykorzystany w wielu profilach z różnymi 
ustawieniami? Czy subwoofer może zostać wyłączony w tylko jednym z tych profili?

ODPOWIEDŹ NA OBA PYTANIA BRZMI TAK, INSTRUKCJA PONIŻEJ:
• Podczas rozpoczęcia pomiarów (automatycznych lub ręcznych), ustaw takie same profile.
• W trybie ręcznym, otwórz panel Targets i zmień ustawienia wg. własnego uznania - te 

same pomiary zostaną wykorzystane w różnych profilach.
• Aby usunąć subwoofer, wybierz opcję No Speaker z rozwijanego menu. Możesz 

chcieć usunąć również kanały centralny i surround, aby stworzyć profil do odtwarzania 
2-kanałowych źródeł, jednak jest to zbędne ponieważ przy wybraniu trybu odtwarzania 
„None” podczas odtwarzania, dźwięk nie będzie przesyłany do kanałów centralnego i 
surround.
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SUBWOOFER HIGH PASS ORDER
Możesz tutaj dokonać zmian zbocza low-end. Jeżeli posiadasz subwoofer z mocnym wyjściem 
poniżej 20Hz lub jeśli wykorzystuje on własny obwód ochrony wejścia niskich częstotliwości 
(sprawdź w specyfikacji) wybór opcji Flat może poprawić wydajność systemu.

Z drugiej strony jeśli posiadasz subwoofer zaprojektowany do płaskiej odpowiedzi dla danej 
częstotliwości, a następnie obcinający bardzo szybko wszystko, co poza tym zakresem, wybranie 
kroku innego niż strome zbocze może być korzystne. Normalnie ARC nie wybiera automatycznie 
zbocza, które jest bardziej strome niż 4-rzędowe (24dB na oktawę), ręczny wybór pozwala na 
wybranie maksymalnie 8-rzędowego (48dB na oktawę).

SUBWOOFER HIGH PASS FREQUENCY
Uzyj tej opcji z High Pass Order jeśli chcesz ręcznie stworzyć krzywą na niższym zboczu 
odpowiedzi subwoofera. Lewa strona czerwonej krzywej pomiaru jest wzorcem w tworzeniu 
wymaganej krzywej. Próba użycia tej opcji do podbicia basu prawdopodobnie będzie miała 
niekorzystny wpływ na działanie systemu. Jeżeli specyfikacja subwoofera wskazuje, że 
wyjście niskich częstotliwości powinno być większe niż wskazuje na to krzywa przed korekcją, 
prawdopodobnie właściwym rozwiązaniem będzie przestawienie głośnika.

MINIMUM SUBWOOFER EQ FREQUENCY
Jeżeli nie chcesz, aby system ARC wyrównał poziom kanału subwoofera poniżej danej 
częstotliwości, wpisz ją tutaj.

4.8 DRUKOWANIE RAPORTU (PRINTING A REPORT)
Aby wydrukować kopię wykresów i rozmieszczenia, kliknij Print.
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OBSŁUGA

5.1 WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ZASILANIA ORAZ REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Strefy Main i Zone 2 posiadają oddzielne kontrolery zasilania. Podczas włączania i wyłączania z 
urządzenia słyszalny jest mechaniczny dźwięk „kliknięcia” - jest to normalne. Poziom głośności 
jest zgodny z ustawieniami setup menu.

Aby regulować głośność przekręć gałką VOL umieszczoną na przednim panelu lub wciśnij 
przyciski góra/dół na pilocie. Wyciszenia dźwięku dokonasz przez wciśnięcie przycisku MUTE, 
ponowne wciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniej wartości.

5.2 OBSŁUGA ZONE2
Aby obsługiwać strefę Zone2 z przedniego panelu po włączeniu urządzenia wciśnij przycisk 
ZONE i zmień poziom głośności lub wciśnij i przytrzymaj przycisk INPUT przez 5 sekund.

Obsługi Zone2 poprzez pilot możesz dokonać używając przycisków:

PANEL PRZEDNI PILOT
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5.3 WYBÓR WEJŚCIA
Ilość aktywnych wejść różni się od ustawień menu Input Setup. Aby przewijać poprzez następne/
poprzednie aktywne wejścia wciśnij przycisk prawy/lewy, aby dokonać wyboru wciśnij Select.

Opcjonalnie możesz wcisnąć przycisk INPUT, aby wyświetlić na ekranie listę wejść. Użyj 
przycisków góra/dół i SELECT aby zmienić wejście.

Zmiany wejścia strefy Zone2, dokonasz poprzez wciśnięcie przycisku INPUT (po wciśnięciu 
przycisku ZONE jeżeli używasz panelu przedniego). Zostanie wybrane następne wejście.

5.4 TUNER
Po wybraniu wejścia FM możesz dokonać zmiany stacji i ustawień. Jeśli strefy Main i Zone2 
wykorzystują ten sam tuner w tym samym czasie, zmiany w Main zostaną wprowadzone w Zone2.

Informacja o stacji jest wyświetlana na ekranie przez 5 minut po wciśnięciu przycisku. Utwór/
artysta również wyświetli się na ekranie jeśli stacja dostarcza takie dane. Aby wyświetlić 
informacje na przednim panelu, wciśnij przycisk INFO na pilocie.

AUTOMATYCZNE STROJENIE
Aby dostroić następną/poprzednią stację o odpowiedniej sile sygnału, wciśnij przycisk góra/dół.

RĘCZNE STROJENIE
Wciśnij SELECT a następnie góra/dół.

PANEL PRZEDNI PILOT
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USTAWIENIA (tylko pilot zdalnej kontroli)
Możesz zapisać do 30 stacji radiowych FM. Aby zapisać aktualnie wybraną stację wciśnij 
PRESET a następnie wybierz numer od 01 do 30.

Aby przywołać wcześniej zapisaną stację wybierz odpowiedni numer lub wciśnij PG/PR góra/dół 
w celu wybrania następnej/poprzedniej stacji.

Aby skasować wcześniej zapisaną stację wcisnij CLEAR.

5.6 LEVEL TRIM
Jeżeli grupa kanałów, np. surround lub subwoofery, czasami brzmią zbyt głośno lub miękko, ich 
poziom głośności może być dostosowany w trakcie odtwarzania. Wciśnij LEVEL, aby przełączać 
się pomiędzy grupami, oraz reguluj głośność przy pomocy przycisków góra/dół. LFE jest 
oddzielnym ustawieniem dla subwooferów które można wykorzystać do obniżenia poziomu LFE 
bez wpływu na kierunkowość basu lub innych kanałów. Regulacja subwoofera przekierowuje bas 
razem z LFE.

Zauważ, że te ustawienia nie mają nic wspólnego z kalibracją systemu, która jest obsługiwana 
przez menu setup lub system korekcji ARC.
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5.7 BASS / TREBLE / BALANS
Aby zmienić ton, wciśnij przycisk Bass lub Treble na pilocie zdalnej kontroli, a następnie dostosuj 
przy pomocy przycisków góra/dół. Zauważ, że Bass nie ma wpływu na działanie wyjścia 
subwoofera - jest ono obsługiwane przez ustawienia Level.

Aby zmienić balans wciśnij BAL na pilocie a następnie dostosuj przy pomocy przycisków góra/dół 
(góra przesunięcie w prawo, dół w lewo).

5.8 LIP-SYNC
Jeżeli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, wciśnij przycisk Lip-Sync i dostosuj przy 
pomocy przycisków góra/dół. Czas można regulować w zakresie 300 milisekund. Zmiany lip-sync 
podczas odtwarzania powodują również zmianę ustawień w setup menu.

5.9 TRYBY ODSŁUCHOWE
Sprawdź rozdział Wejścia, gdzie znajdziesz opis trybów odsłuchowych. Po wyświetleniu formatu 
wejściowego przez MRX ustawienia trybu odsłuchowego zostaną włączone. Jeśli chcesz, możesz 
zmienić wybrany tryb przy pomocy przycisku MODE.

Czasami może się wydawać, że odbiornik wykrywa format dźwięku inny niż ten, który chciałbyś odtwa-
rzać. Zwróć uwagę, że źródło jest pod kontrolą i że połączenie z odbiornikiem ma jeden format na raz. 

Aby zapewnić przesyłanie dźwięku do odbiornika w jego oryginalnej formie: 
1. W menu ustawień źródła upewnij się, że cyfrowe wyjście audio jest ustawione na tryb Bitstream dla 
wszystkich formatów Dolby Digital i DTS. 
2. Jeśli źródłem jest odtwarzacz Blu-ray, upewnij się również, że wtórny dźwięk jest wyłączony. 
3. Jeśli materiał źródłowy znajduje się na Blu-ray lub DVD, możesz wybrać ścieżkę audio inną niż domyśl-
na płyta. Można to zrobić na dwa sposoby - poprzez konfigurację audio lub językową w menu płyty lub 
podczas odtwarzania filmu, naciskając przycisk AUDIO na pilocie odtwarzacza.
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5.9 REGULACJA GŁOŚNOŚCI DOLBY I ZAKRESU DYNAMIKI
Sprawdź rozdział Wejścia, gdzie znajdziesz opis Dolby Volume. Aby włączyć/wyłączyć funkcję 
wciśnij DYN na pilocie i wybierz góra/dół. Aby zmienić poziom wciśnij DYN drugi raz, gdy Dolby 
Volume jest włączone i dostosuj.

Jeśli Dolby Volume jest wyłączone inny sposób regulacji zakresu dynamiki jest dostępny po 
wciśnięciu DYN drugi raz. Pozwala on również na regulację różnicy pomiędzy miękkimi i głośnymi 
sekcjami, ale tylko w ścieżkach wielokanałowych Dolby Digital zawierających opcję dynamicznego 
skalowania. Wciśnij góra/dół, aby wybrać:

NORMAL: Brak dynamicznej modyfikacji zakresu.
REDUCED: Pozwala na dogłośnienie cichych partii w łatwy sposób poprzez podniesienie  
  ich poziomu głośności i/lub obniżenie poziomu głośności najgłośniejszych  
  sekcji korzystając z informacji zapisanej w ścieżce dźwiękowej.
LATE NIGHT:  Dalsza redukcja różnic pomiędzy cichymi a głośnymi sekcjami.

Wiele źródeł posiada dynamiczną kontrolę zakresu. Upewnij się, że jest ona wyłączona, aby 
uzyskać najlepsze rezultaty przy wykorzystaniu MRX i zniwelowaniu ryzyka podwójnej regulacji. 
W niektórych przypadkach nazwy ustawień mogą być mylące ponieważ „Rozszerzenie” może 
oznaczać brak wpływu na dynamikę, a „Normalne” powoduje jej redukcję. Sprawdź instrukcję 
obsługi źródła, aby dowiedzieć się jaką w nim zastosowano, ponieważ czasami ustawienia 
fabryczne redukują dynamikę.

5.10 JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA
Aby zmienić podświetlenie przedniego wyświetlacza LED, wciśnij DIM, oraz wybierz odpowiednią 
wartość poprzez przyciski góra/dół.

5.11 WYŚWIETLANIE INFORMACJI
Kolejne wciśnięcia przycisku info wyświetlą nastepujące informacje:
• Informacje o utworze jeżeli wybrane jest radio
• Rozdzielczość wyjściowa video źródeł HDMI1 i HDMI2
• Wejście Video
• Wejście Audio
• Próbkowanie Audio lub bit rate
• Wersja oprogramowania, OSD i audio DSP
• Adres MAC - MCU
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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.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nasze produkty są zgodne z dyrektywami WE / UE:

LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU

ErP: EC regulacja 1275/2008 i ramowa dyrektywa 2009/125/EC
R&TTE: 1999/5/EC

Produkty mogą być używane w następujących państwach:
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