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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 Reference! Ten wysokiej jakości sub-
woofer 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 Reference zapewnią oszałamiający dźwięk wysokiej klasy i 
niezrównaną 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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Rozpakowywanie
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Rozmieszczenie i podłączenie

Wskaźnik „Watt” (W) wskazany na tylnym panelu jest maksymalną mocą prądu zmien-
nego pobieranego przez subwoofer przy wytwarzaniu maksymalnej mocy wyjściowej. 
Jednak rzeczywisty pobór mocy zmienia się wraz z zawartością niskich częstotliwości 
w odtwarzanym materiale - więcej, jeśli jest dużo głębokiego basu, mniej, gdy nie ma 
go tak dużo. 
Chociaż zazwyczaj nie jest to konieczne w przypadku typowego materiału muzycznego 
i filmowego, zaleca się stosowanie go w połączeniu z wyższymi wartościami mocy (tj. 
1500W), aby mieć dedykowane obwody prądu przemiennego.



8

Rozmieszczenie i podłączenie
Za chwilę doświadczysz zadziwiającego basu dzięki najnowocześniejszemu subwooferowi Para-
digm Reference. Te subwoofery wykorzystują wysoce zaawansowaną opatentowaną technologię i 
ustanawiają nowe standardy głębokiego basu, ultraniskich zniekształceń i potężnej mocy wyjścio-
wej oraz zapewniają niespotykaną dotąd artykulację w zakresie niskich częstotliwości.

AKUSTYKA POMIESZCZENIA
Samo pomieszczenie ma ogromny wpływ na brzmienie Twojego subwoofera - jego rozmiar, 
kształt, a także to, co znajduje się w całym pomieszczeniu. Eksperymentowanie z ustawieniem i 
opcjami kontroli subwoofera to najlepszy sposób na uzyskanie optymalnej wydajności basów w 
każdym pomieszczeniu. Wybierając najlepsze ustawienie subwoofera, należy wziąć pod uwagę 
fakt, że betonowe podłogi i ściany mają tendencję do zaostrzania problemów z falą stojącą o 
niskiej częstotliwości i są mniej preferowane. Może to spowodować zmniejszenie przejrzystości. 
Jeśli subwoofer koniecznie musi jednak pracować właśnie w tym pomieszczeniu, eksperymentuj z 
umieszczeniem subwoofera, aby zminimalizować problemy akustyczne.

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

Bas jest coraz mniej kierunkowy, gdy spada częstotliwość. Aby uzyskać najlepszą integrację 
dźwiękową umieść subwoofer między kolumnami frontoowymi lub blisko tylnej ściany - zwykle 
zapewnia to najlepszą jakość basów. Jeśli ta lokalizacja nie jest możliwa, subwoofer może znajdo-
wać się w pomieszczeniu bez wpływu na wielokanałowy system głośników.

Rysunek 1a i 1b pokazują w jaki sposób lokalizacja wpływa na generowanie basów. W typowym 
obszarze odsłuchowym w pomieszczeniu umieszczenie subwoofera w „wyszarzonych” obszarach 
zwykle powoduje uzyskanie niskich tonów w następujący sposób:
Rysunek 1a: ustawienie narożnika zapewnia najwięcej basów, ale czasem kosztem dokładności.
Rysunek 1b: subwoofer umieszczony blisko ściany zazwyczaj zapewnia dobrą równowagę i 
dokładność.
Dodatkowe opcje kontroli pozwolą na wyrównanie mocy w całym systemie. Sprawdź pozostałe 
ustawienia.

ZALETY UŻYWANIA DWÓCH SUBWOOFERÓW
Podczas korzystania z dwóch subwooferów umieszczenie jednego z przodu pokoju, a drugiego z 
tyłu pokoju (rysunek 2) zazwyczaj zapewnia najlepszą jakość basów i integrację dźwiękową. 
Jeśli te lokalizacje nie są możliwe lub chcesz poeksperymentować z dwoma subwooferami, poniż-
sza procedura będzie pomocnym przewodnikiem pozwalającym uzyskać lepszą jakość basu. 
Zobacz dalsze wskazówki:
1. Tymczasowo wyłącz wszystkie głośniki (wyłączając wzmacniacz lub odłączając je).
2. Podłącz i umieść jeden subwoofer w środkowej części pokoju odsłuchowego. Postępuj zgod-

nie ze wskazówkami dotyczącymi połączenia, jak opisano w poniższej sekcji.
3. Na umiarkowanie głośnym poziomie odtwarzaj muzykę lub ścieżkę dźwiękową wideo z rozsze-

rzonym basem, który jest powtarzalny lub ciągły.
4. Spaceruj po pokoju i zwróć uwagę, gdzie bas brzmi głośniej, a gdzie ciszej.
5. Umieść pierwszy subwoofer w głośniejszym obszarze w pomieszczeniu, a następnie umieść 

drugi subwoofer w cichszym obszarze w swoim pokoju.
6. Podłącz oba subwoofery i włącz ponownie wszystkie głośniki oraz wzmacniacz.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji odnośnie dostrajania, aby 

zoptymalizować ogólną wydajność basów w systemie.
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Rozmieszczenie i podłączenie
Uwaga! Powyższe jest jedynie wskazówką. Możesz użyć płyty testowej oraz miernika SPL, aby 
dokładniej określić charakterystykę basów w swoim pokoju odsłuchowym (więcej informacji uzy-
skasz u swojego dealera).
Pamiętaj, że akustyka pomieszczenia jest różna, co oznacza, że eksperymentowanie z ustawie-
niem subwoofera może wymagać nieco czasu, aby uzyskać najlepszą wydajność subwoofera.

UWAGA! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: przed przejściem do 
tego rozdziału należy przeczytać i przestrzegać wszystkich uwag 
i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa na początku niniejszej 
instrukcji!

Przed podłączeniem subwoofera WYŁĄCZ wszystkie komponenty.

Uwaga! Głośniki ustawione na „Large” w amplitunerze lub procesorze A/V nadal będą odtwarzać 
częstotliwości basów - uważaj, aby ich nie przesterować!
Zalecamy stosowanie wysokiej jakości kabli i złączy (aby uzyskać pomoc w ich doborze lub więcej 
informacji, skontaktuj się ze swoim dealerem).

UDOGODNIENIA WEJŚCIOWE
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wielu różnych subwooferów z serii Paradigm Reference. 
Opcje połączeń różnią się w zależności od modelu subwoofera.
Sprawdź tylny panel subwoofera, aby określić wejścia, które dotyczą Twojego modelu, a następ-
nie wybierz takie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

Wejście niskiego poziomu - RCA [Low-level] (rysunek 3)
Połącz z RCA (S/E) Sub / LFE do wyjścia Twojego przedwzmacniacza / amplitunera, procesora 
A/V lub innego odpowiedniego źródła low-level. W przypadku podłączenia do przedwzmacniacza 
stereo wymagana jest jednostka sterująca subwoofera (nie dołączone do zestawu).

Wejście niskiego poziomu - zbalansowane XLR [Low-level] (rysunek 4)
Łączy się ze zbalansowanego wyjścia subwooferowego XLR / LFE - przedwzmacniacza / amplitu-
nera lub innego odpowiedniego źródła niskiego poziomu. Wejście to zapewnia najniższy możliwy 
szum i zniekształcenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku długich kabli, w których szum i 
zniekształcenie mogą obniżyć wydajność.
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Rozmieszczenie i podłączenie
UDOGODNIENIA KONTROLI
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wielu różnych subwooferów Paradigm Reference. Sprawdź 
tylny panel subwoofera i umieść znacznik wyboru w polu obok każdego z wymienionych poniżej 
obiektów, które dotyczą Twojego modelu - będzie Ci łatwiej wrócić do szukanych elementów.
Poświęć czas na przeczytanie opisów i zapoznanie się z nimi, zanim zaczniesz dostrajać swój 
system.

❑ Auto-On / Off
Eliminuje potrzebę ręcznego włączania zasilania. Włącza subwoofer, gdy tylko pojawi się sygnał 
wejściowy. Jeśli po pewnym czasie nie zostanie wykryty żaden sygnał wejściowy, subwoofer 
wyłączy się automatycznie.

❑ Trigger-On / Off
Umożliwia włączanie / wyłączanie zasilania subwoofera przez komponenty, które mają wyzwalacz 
(Trigger) (przedwzmacniacz / lub amplituner / procesor A/V itp.).

❑ Poziom subwoofera
Równoważy poziom wyjściowy subwoofera z innymi głośnikami w systemie. Po ustawieniu, aby 
dokonywać zmian w czasie rzeczywistym dla konkretnego odtwarzanego materiału, użyj kontroli 
poziomu subwoofera w procesorze lub amplitunerze.

❑ Odcięcie subwoofera
Kontroluje odcięcie górnej częstotliwości subwoofera. Można ustawić, aby dopasować charaktery-
stykę wycofywania niskich częstotliwości głośników systemu. Na przykład: jeśli głośniki odtwa-
rzają częstotliwości do około 80Hz, można ustawić częstotliwość odcięcia subwoofera na około 
80Hz. Jeśli używasz zewnętrznego sterowania odcięciem subwoofera, ustawienie go na maksi-
mum skutecznie omija wbudowane sterowanie odcięciem subwoofera.

❑ Wyrównanie faz
W zależności od tego, gdzie subwoofer znajduje się w pomieszczeniu, może wystąpić redukcja 
częstotliwości basów. Może się to zdarzyć, ponieważ subwoofer i kolumny frontowe nie są w fazie 
- współpracują ze sobą poprzez nakładanie się częstotliwości. Bas zostaje wówczas zredukowany 
i może nawet wydawać się podzielony. To sterowanie dokładnie synchronizuje subwoofer i głośni-
ki przednie poprzez region nakładania się częstotliwości basowej.

❑ Kontur basu
Dostosowuje kontur odpowiedzi częstotliwościowej basu, od płaskiego (0,0 dB), który zapewnia 
najdokładniejszy bas dla muzyki, do wzmocnienia +6,0 dB przy częstotliwości 60Hz, aby uzyskać 
większy wpływ basów w przypadku filmów w zestawie kina domowego.
Kontroli tej można użyć do dostosowania basów, aby najlepiej odpowiadały osobistym preferen-
cjom słuchania.
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Rozmieszczenie i podłączenie
Po ustawieniu głośników w pomieszczeniu i ustawieniu odległości głośników oraz kalibracji pozio-
mu głośnika za pomocą amplitunera lub procesora A/V czas na drobną regulację.
Podczas dostrajania subwoofera, aby jak najlepiej zintegrować go z resztą systemu, używaj 
dobrze znanych Ci ścieżek muzycznych. Powinny zawierać selekcje z rozszerzonym basem, który 
jest ciągły i powtarzalny.

Oceń moc basów subwoofera, aby uzyskać najlepsze połączenie z frontowymi głośnikami. 
Nie powinien być narzucający się ani zwracać na siebie uwagi. Nie powinien być też cienki i trud-
ny do usłyszenia. Powinien dodać „wagę” i „uderzenie” do ogólnego dźwięku i dotrzymywać kroku 
głównym głośnikom.

Jeśli używasz procesora, przedwzmacniacza lub amplitunera z kontrolą tonów ustaw je na „0” i 
wyłącz kontrolę głośności.
Niektóre lokalizacje subwoofera mogą powodować anulowanie częstotliwości basów. Jeśli dźwięki 
basowe są przemieszczone lub słabe, wyreguluj fazę zgodnie z instrukcjami Kontroli wyrównania 
faz, które znajdują się poniżej:
1. Obróć regulator poziomu subwoofera do minimum (maksymalnie przeciwnie do ruchu wskazó-

wek zegara).
2. Ustaw regulator częstotliwości odcięcia subwoofera na najwyższą częstotliwość (tj. 150 Hz).
3. Ustaw pokrętło Fazy na 0° (maksymalnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
4. Słuchaj muzyki, siedząc w głównym obszarze odsłuchu i poproś kogoś o zwiększenie poziomu 

subwoofera do momentu, aż subwoofer będzie wyraźnie słyszalny.
5. Poproś kogoś, aby powoli obracał pokrętłem Fazy aż usłyszysz jak najwięcej basów. Twój sub-

woofer i kolumny frontowe są teraz w fazie. Nie zmieniaj ponownie wyrównania faz, chyba że 
przeniesiesz subwoofer lub kolumny frontowe w inne miejsce w swoim pokoju lub przeniesiesz 
lub usuniesz duże meble lub wyposażenie pokoju (np. dywan, zasłony itp.)

6. Obróć regulator poziomu subwoofera maksymalnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
7. Ustaw kontrolę częstotliwości odcięcia subwoofera na najniższą wartość (tj. 50 Hz).
8. Powoli obracaj pokrętłem poziomu subwoofera (Level), aż dopasujesz głośność subwoofera do 

głośności kolumn frontowych. Bas powinien być wyraźnie słyszalny, ale nie nachalny.
9. Powoli obracaj częstotliwość odcięcia subwoofera, aż usłyszysz najlepsze połączenie subwo-

ofera / kolumny frontowej. Jeśli dźwięk jest zbyt cienki, nie ustawiłeś wystarczająco wysokiej 
częstotliwości; jeśli dźwięk staje się huczący, ustawiłeś zbyt wysoką częstotliwość. Dostosuj, aż 
znajdziesz najbardziej naturalny balans basów.

10. Dostosuj kontrolę konturu basu do własnych preferencji. Pozycja „0,0dB” zapewnia dokład-
ne rozszerzenie basów do najniższych granic konstrukcji subwoofera. Zwiększenie kontroli 
konturu basów zapewnia większą moc wyjściową w obszarze 60 Hz, co zapewnia bardziej 
realistyczne uderzenie basów w filmach.
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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

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.

P rodukt 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, dyrektywy: 

2014/30/EU i 2014/35/EU.

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


