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Wyjmij z kartonu soundbar PW Soundbar wraz z akcesoriami.
Zachowaj karton na potrzeby transportu sprzętu w przyszłości.

Europe

shoulder
bolts

rev. 001

Zawartość opakowania

szablon do montażu na ścianie

bezprzewodowy 
odbiornik subwoofra

     mikrofon 
do kalibracji 
ARC™

kabel zasilania
(tylko dla Ameryki Płn.)

kabel USB dla ARC™

nadajnik IR

baterie AAA (tylko 
Ameryka Płn.)

śruby łączce

UK Europa Chiny
(tylko zestawy poza Ameryką Płn.)

pilot zdalnej
kontroli

     adapter zasi-
lania odbiornika 
subwoofera

uchwyt ścienny
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Położenie i montaż
LOKALIZACJA
Zalecamy lokalizację soundbara bezpośrednio nad lub pod ekranem wideo w centralnej pozycji.
Menu soundbara pozwala zoptymalizować parametry akustyczne instalacji „na ścianie” lub „na 
meblu”. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tych opcji można znaleźć w części 
„Sterowanie” tej instrukcji obsługi.

INSTALOWANIE NA POWIERZCHNI PŁASKIEJ
Jeśli masz powierzchnię zapewniającą szeroką, poziomą i stabilną platformę (taką jak stolik lub 
stojak audio/video), soundbar można umieścić bezpośrednio na górze. Podczas instalowania 
systemu w tej konfiguracji użyj menu systemu Soundbar, aby wybrać „Installation > Shelf Mount’ 
(Instalacja>Montaż na meblu).

Uwaga! Ten głośnik nie jest ekranowany magnetycznie i nie powinien być umieszczony bezpo-
średnio pod lub nad telewizorem CRT. Pole magnetyczne nie będzie miało wpływu na telewizory 
plazmowe i LCD.

INSTALACJA NA ŚCIANIE
Soundbar może być montowany nad lub pod telewizorem z wyświetlaczem zwrotnym i tylnymi 
panelami połączeniowymi zorientowanymi w kierunku dolnej lub górnej części soundbara (w 
zależności od konkretnych wymagań instalacyjnych). Informacje wyświetlane na wyświetlaczu 
soundbara można odwrócić, aby dopasować się do orientacji instalacji.

Uwaga! W niniejszej instrukcji założono, że powierzchnią montażową jest standardowa rama z 
drewna i konstrukcja z grzechotką. Jeśli docelowa powierzchnia jest innego rodzaju skontaktuj się 
z dealerem Paradigm.

Uwaga! Podczas instalowania systemu w tej konfiguracji użyj menu systemu Soundbar, aby 
wybrać „Installation > Shelf Mount’ (Instalacja>Montaż na meblu). 

Wymagane narzędzia (niezałączone w zestawie):
• Detektor przewodów
• Poziomica
• Wiertarka elektryczna i wiertła
• Śrubokręt krzyżakowy

Wymagany sprzęt (w zestawie):
• (1) Szablon instalacji
• (1) Uchwyt ścienny
Wymagany sprzęt (niezałączone w zestawie):
• (5) Śruby odpowiednie do powierzchni montażowej
• (5) Kotwy do umocowania uchwytu montażowego (w rozmiarach dopasowanym do śrub)

UWAGA! Zdecydowanie zalecamy umieszczenie uchwytu ściennego, 
tak aby co najmniej jedno z miejsc śruby mocowało kołek.
 
UWAGA! Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie 
przymocowane do podłogi / ściany zgodnie z instrukcją instalacji.
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Połączenie internetowe
Aby przesyłać strumieniowo dźwięk do soundbara za pośrednictwem Play-Fi, AirPlay lub Ethernet, 
połączenie z siecią musi być nawiązane za pomocą Wi-Fi lub Ethernet. Szczegółowe informacje 
na temat konfigurowania połączenia z siecią można znaleźć w sekcji Play-Fi.

Podłączenie subwoofera
Możesz użyć osobnego subwoofera do odtworzenia informacji o kanale LFE (efektów niskiej 
częstotliwości) w nagraniach wielokanałowych i/lub wzmocnienia basów nagrań stereo. 
Subwoofer Paradigm lub subwoofer alternatywnej marki można podłączyć za pomocą złącza 
RCA „LFE Out” do soundbara. Dodatkowo soundbar integruje wbudowany bezprzewodowy 
nadajnik subwoofera i zawiera bezprzewodowy odbiornik subwoofera, aby uprościć połączenie i 
umieszczenie subwoofera w pomieszczeniu.

Brak subwoofera (domyślne)
W przypadku systemów, które nie używają osobnego subwoofera, użyj menu głośnika soundbar i 
wybierz „Subwoofer > No Sub” (Subwoofer > Bez subwoofera). Ustawia soundbar do odtwarzania 
całego zakresu częstotliwości podczas odtwarzania zawartości.

Przewodowe połączenie subwoofera
Korzystając z wysokiej jakości kabla RCA zaprojektowanego do podłączenia subwoofera, podłącz 
„Sub Out” z soundbara do „LFE In / Sub In” na subwooferze. Użyj menu soundbara i wybierz 
„Subwoofer > Wired Sub” (Subwoofer > Połączenie przewodowe subwoofera). Sprawdź instrukcję 
obsługi subwoofera, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wyregulować poziomy i elementy 
sterujące poziomu, aby uzyskać odpowiednie połączenie z soundbarem. Zwrotnica subwoofera 
powinna być ustawiony na „bypass”, „LFE”. W przypadku subwooferów, które nie mają funkcji 
„bypass” lub „LFE”, zalecamy dostosowanie ustawienia zwrotnicy do najwyższego ustawienia.

Bezprzewodowe połączenie subwoofera
Naciśnij przycisk synchronizacji subwoofera i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Dioda LED 
subwoofera zacznie szybko migać.

Z menu soundbara wybierz „SUB>WIRELS>SYNC”. Wyświetli się „PSH. BTN” [PUSH BUTTON].

Jeśli parowanie zakończyło się pomyślnie, dioda subwoofera przestanie migać i pozostanie 
włączona, a na soundbarze pojawi się napis „SYNCED”. 
Uwaga! Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane po 30 sekundach, dioda subwoofera zacznie 
powoli migać, a na soundbarze pojawi się komunikat „FAILED”. Wtedy powtórz synchronizację.

Sprawdź instrukcję obsługi subwoofera, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo dopasować 
elementy poziomu i fazy. Zwrotnica subwoofera powinna być ustawiona na „bypass” lub „LFE”. 
W przypadku subwooferów, które nie mają funkcji „bypass” lub „LFE”, zalecamy dostosowanie 
ustawienia zwrotnicy do najwyższego ustawienia.

Uwaga! Bezprzewodowy nadajnik subwoofera wbudowany w PW Soundbar nie jest zgodny z 
subwooferami Paradigm z wbudowaną technologią bezprzewodowego nadajnika subwoofera. 
Nadal można korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej, podłączając dołączony 
bezprzewodowy odbiornik subwoofera do wejścia LFE subwoofera lub podłączając nadajnik 
Paradigm PT-1 lub PT-2 do subwoofera na soundbarze.

Uwaga! Jeśli zdecydujesz się nie używać połączenia bezprzewodowego, wyłącz nadajnik 
bezprzewodowy soundbara za pomocą menu i wybierz „SUB> WIRELS> TRN.OFF [TURN OFF] 
lub „SUB > NO SUB”. Spowoduje to wyłączenie nadajnika i automatyczne ustawienie soundbara 
dla braku subwoofera.
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Status Wi-Fi Status kodeka audio Bieżące wejście

Poziom głośności Bieżące wejście
/Nazwa niestandardowa/
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