
Edycja 08-2019

CINEMA SUB



2

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 WYKWALIFIKOWANYM

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 UMIESZCZAĆ 
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. 
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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
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Dziękujemy za wybranie subwooferów Paradigm Cinema! Ten wysokiej jakości subwo-
ofer stworzy na nowo Twój system muzyczny i kina domowego.

Seria ta jest wynikiem niezliczonych godzin wszechstronnych badań i nagrodzi Cię 
wyjątkowym dźwiękiem przez wiele lat. 

Subwoofery Paradigm Cinema zapewnią oszałamiający dźwięk wysokiej klasy i nie-
zrównaną przyjemność słuchania przez wiele lat.

Wstęp

Czyszczenie
Nie uzywaj silnych środków chemicznych. Użyj gładkiej, miękkiej ściereczki do czyszczenia. Uni-
kaj zamoczenia elementów instalacji.

Wygrzewanie
Mimo, że subwoofer będzie brzmiał świetnie od razu po instalacji, to po odpowiednim wygrzaniu 
dźwięk będzie jeszcze lepszy. Wygrzewaj subwofer przez kilka godzin, zanim zaczniesz krytyczny 
odsłuch.
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Umieszczanie logo

   Stroną błyszczącą do góry Stroną materiałową do góry

Uwaga! Jako przewodnik mocowania nóżek postępuj zgodnie z szablonem dołączo-
nym do subwoofera.
1. Zdecyduj, czy chcesz, aby subwoofer był ustawiony materiałową częścią do góry, 

czy stroną z błyszczącym wykończeniem. Ta decyzja jest ważna ze względu na 
montaż nóżek!

2. Dopasuj szablon do krawędzi subwoofera.  
Uwaga! Po stronie z materiałem dwie krawędzie są fazowane, aby szablon nie leżał 
idealnie równo. Nie przejmuj się!

3. Mocowanie nóżek po z błyszczącym wykończeniem:
Przed usunięciem podkładu wykonaj wstępne umieszczenie, ustawiając pierwszą nóż-
kę dokładnie tak, jak pokazano na szablonie. Następnie, zdejmij podkład i przymocuj 
nóżkę. Przymocuj pozostałe nóżki, wykonując tę samą procedurę.
Mocowanie nóżek po materiałowej stronie: wyczuj przez materiał otwór na śrubę pod 
spodem. Umieść nóżkę nad otworem i wkręć. Przymocuj pozostałe nóżki zgodnie z tą 
samą procedurą.
4. Logo Paradigm: usuń podkład i ostrożnie ustaw go jak pokazano powyżej.

samoprzylepne
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Rozmieszczenie

Zalecamy umieszczenie subwoofera blisko ściany, między frontowymi kolumnami. 
Umieszczenie w rogu (rysunek po lewej) zapewnia najwięcej basów, ale czasem kosz-
tem dokładności. Subwoofer umieszczony blisko ściany (rysunek po prawej) zwykle 
zapewnia dobrą równowagę ilości i dokładności. Upewnij się, że przewód zasilający 
jest wystarczający i uda się go bezproblemowo podłączyć.
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Podłączenie

UWAGA! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
wymienionych w niniejszym rozdziale należy przeczytać i 
przestrzegać wszystkich uwag dotyczących bezpieczeństwa na 
początku niniejszej instrukcji.

Wejście niskiego poziomu [Low-level]
(Do użytku z amplitunerem, procesorem A/V lub jednostką sterującą 
z wyjściem subwooferowym lub LFE). Za pomocą kabla połącze-
niowego RCA-RCA podłącz subwoofer, używając prawego wejścia 
(mono), jak pokazano. 

KONTROLA SUBWOOFERA
Konfigurując subwoofer i dostosowując go do swojego systemu, 
używaj dobrze znanych ścieżek muzycznych. Powinny zawierać se-
lekcje z rozszerzonym basem, który jest ciągły i powtarzalny. Ustaw 
dowolne elementy sterowania tonami lub korektorem w amplitunerze 
lub przedwzmacniaczu na „0” i wyłącz wszelkie elementy sterowania 
głośnością.

Akustyka pomieszczenia jest różna. Eksperymentuj z położeniem 
subwoofera, aby znaleźć najlepszą pozycję. Niektóre pozycje subwoofera mogą powodować 
pewne znoszenie częstotliwości basów - gdy kolumny i subwoofer są „poza fazą”, działają one 
względem siebie w obszarze podziału, a basy są zmniejszone. Jeśli bas brzmi „słabo” lub znie-
kształcony, zmień fazę zgodnie z instrukcjami poniżej. Podczas regulacji subwoofera pamiętaj, że 
bas nie powinien być narzucający się - subwoofer nie powinien zwracać na siebie uwagi, ale też 
nie powinien być „nijaki” lub trudny do usłyszenia. 
 
Skorzystaj z poniższych wskazówek konfiguracji, aby dostroić basy subwoofera w swoim pokoju 
odsłuchowym:
1. Ustaw kontrolę częstotliwości odcięcia subwoofera na środku zakresu „normalnego”.
2. Powoli obracaj pokrętłem regulacji poziomu subwoofera, aż dopasujesz poziom wyjściowy 

subwoofera do poziomu głośników. Bas powinien być wyraźnie słyszalny, ale nie nachalny.
3. Jeśli dźwięk jest zbyt „nijaki”, ustaw odcięcie subwoofera na wartość wyższą niż zakres „nor-

malny”, a jeśli dźwięk staje się „buczący”, ustaw kontrolę częstotliwości odcięcia subwoofera 
na niższą niż normalny zakres.

4. Jeśli bas brzmi słabo lub zniekształcony, możesz mieć problem z wyrównaniem faz. Subwoofer 
Cinema ma przełącznik fazy, który zwykle jest ustawiony w pozycji 0°. Przełącz go na pozycję 
180° - spowoduje to zmianę fazy subwoofera o 180° względem głośników. Słuchaj, aby ustalić, 
czy słyszysz więcej basów. Jeśli nie słyszysz więcej basów, ustaw przełącznik fazy w pier-
wotnej pozycji, a następnie eksperymentuj z ustawieniem subwoofera, aby znaleźć obszar w 
pomieszczeniu, w którym redukcja basów jest mniejsza.
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Dodatkowe informacje
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. 

Szczegółowe specyfikacje sprawdzisz na 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
• Odwiedź naszą stronę www.paradigm.com/support
• Wyślij nam e-mail na adres Serwis@polpak.com.pl

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.

Rozwiązywanie problemów
PROBLEM ROZWIĄZANIE

Brak dźwięku.

• Upewnij się, że wzmacniacz, przedwzmacniacz lub ampli-
tuner są podłączone i włączone. Sprawdź, czy gniazdko 
elektryczne na ścianie działa.

• Sprawdź czy słuchawki są podłączone lub czy system jest 
wyciszony.

• Sprawdź ponownie wszystkie połączenia.

Brak dźwięku z jednej lub więcej kolumn.

• Sprawdź balans lub głośność VC-150 (jeśli użyte).
• Sprawdź czy wszystkie kable zasilające są prawidłowo 

podłączone i działają.
• Zamień niedziałającą kolumnę na taką, która działa, aby 

ustalić, czy problem dotyczy jej lub czegoś innego (tj. 
okablowania, wzmacniacza itp.).

Brak basu lub „błotnisty” bas.

• Jedna lub więcej kolumn jest poza fazą (ich biegunowość 
jest odwrócona).

• Sprawdź ponownie, aby upewnić się, że kabel każdej 
kolumny jest podłączony z prawidłową biegunowością: czer-
wony (+) do czerwonego (+) i czarny (-) do czarnego (-).


