Seria Premium Wireless

PW 800 / PW 600 / PW AMP

Instrukcja Obsługi

Wstęp
Dziękujemy za zakup zestawu bezprzewodowego Paradigm.
Paradigm® i siostrzana marka Anthem® wykorzystały swoje 30 letnie doświadczenie
w konstruowaniu kolumn głośnikowych i wzmacniaczy do stworzenia serii Paradigm
Premium Wirelles® składającej się z bezprzewodowych głośników i wzmacniacza.
Zastosowanie technologii DTS Play-Fi® w połączeniu z platformą Paradigm pozwala
cieszyć się wysokiej jakości, bezstratnym streamingiem audio z urządzeń Android,
iOS, tabletów lub komputerów PC - do głośników Paradigm lub wzmacniacza.
Wykorzystując domową sieć Wi-Fi przesyłaj muzykę bezpośrednio do poszczególnych
głośników lub do wszystkich urządzeń serii Paradigm® Premium Wireless znajdujących
się w tej samej sieci.
W przypadku pytań na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w dalszej części instrukcji
prosimy o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą Paradigm lub odwiedzenie strony
www.paradigm.com.
Czyszczenie
Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj gładkiej, miękkiej ściereczki do
czyszczenia. Unikaj zamoczenia elementów kolumn. Nie umieszczaj mokrych
przedmiotów (szklanek, wazonów, itp.) na głośnikach / wzmacniaczu - nawet mała ilość
płynu może spowodować nieusuwalne uszkodzenie na obudowie.
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Instrukcje dotyczące 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.

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

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

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 POBLIŻY ŹRÓDEŁ
CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.
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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
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. Czyszczenie - Odłącz urządzenie od gniazda zasilania
przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli.
Przetrzyj suchą miękką szmatką.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

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 uszkodzeniem 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. Ciepło - Produkt powinien być umieszczony z
dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec
lub inne (włącznie ze wzmacniaczami).
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Zawartość opakowania
(PW 800)

1. Głośnik Paradigm PW 800
2. Kabel zasilania (1.8m)
3. Kabel Ethernet (1.8m)

4. Mikrofon ARC
5. Kabel USB mikrofonu ARC (2m)
6. Instrukcja obsługi

(PW 600)
1. Głośnik Paradigm PW 600
2. Kabel zasilania (1.8m)
3. Kabel Ethernet (1.8m)
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4. Mikrofon ARC
5. Kabel USB mikrofonu ARC (2m)
6. Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania
(PW AMP)

1. Wzmacniacz Paradigm PW AMP
2. Kabel zasilania (1.8m)
3. Kabel Ethernet (1.8m)

4. Mikrofon ARC
5. Kabel USB mikrofonu ARC (2m)
6. Instrukcja obsługi
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Wymagania sieciowe
Sieć do której chcesz dołączyć zestaw Paradigm musi spełniać następujące
wymagania:
• Modem DSL / Kablowy wysokiej prędkości lub domowe łącze światłowodowe
zapewniające stabilne odtwarzanie z serwerów muzycznych. Uwaga: Połączenie
radiowe z internetem może być niewystarczające do bezproblemowego
odbierania muzyki z serwisów internetowych.
• Jeśli Twój modem nie oferuje funkcji routera musisz zakupić takie urządzenie
oddzielnie i zainstalować w swojej sieci domowej.
• Jeżeli chcesz wykorzystywać aplikację DTS Play-Fi® z urządzeń Android lub iOS
lub skonfigurować system Paradigm do streamingu Wi-Fi będziesz potrzebował
bezprzewodowego routera.
• Przygotuj hasło swojej sieci Wi-Fi przed konfiguracją systemu Paradigm.
UWAGA: Największą szybkość połączenia uzyskasz wykorzystując dwu-pasmowy
router i dołączając system Paradigm to pasma sieci 5G zamiast 2.4G.
UWAGA: Jeśli połączenie bezprzewodowe jest słabej jakości lub w ogóle niedostępne,
podłącz urządzenie Paradigm do routera przy pomocy kabla Ethernet z zestawu.
PORADA! Produkty z serii Paradigm Premium Wireless komunikują się z siecią
bezprzewodową wspierającą format 802.11 g/n. Największą szybkość połączenia
zapewnia sieć w formacie 802.11 n. Sieć w formacie 802.11 b może być używana ale
zapewni efektywny przesył danych jedynie do jednego urządzenia wyposażonego w
standard DTS Play-Fi.
PORADA! Dla najlepszej wydajności dołącz swój komputer PC lub dysk sieciowy NAS
przechowujące zbiory cyfrowej muzyki do routera sieciowego z wykorzystaniem kabla
Ethernet z zestawu.

Wymagania systemowe
• Urządzenie Android z systemem Android 2.2 lub nowszym.
• Urządzenie iOS z systemem iOS 6.0 lub nowszym.
• Komputer z systemem Windows® 7, 8 lub 8.1 (32 lub 64 bit).
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Funkcje
Przycisk zasilania (q):
• Wciśnij q aby włączyć lub wyłączyć on/off. Jeżeli przez 20 minut nie będzie
odbierany żaden sygnał, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.
• Wciśnij q aby uruchomić ponownie lub przywrócić ustawienia fabryczne (patrz
strona 16).
Przyciski zmiany poziomu głośności góra / dół (+ / -):
• Wciśnij + aby zwiększyć poziom głośności.
• Wciśnij - aby zmniejszyć poziom głośności.
• Wciśnij i przytrzymaj + lub - aby skokowo zwiększyć lub zmniejszyć poziom
głośności.
Przycisk wyciszenia dźwięku ( ):
• Wciśnij aby wyciszyć dźwięk. Przycisk świeci w kolorze białym gdy funkcja jest
aktywna.
• Przycisk wyciszenia dźwięku włącza i wyłącza również ustawienia ARC:
-- Aby skonfigurować ARC i dowiedzieć się jak wpływa ono na dźwięk sprawdź
stronę 15.
-- Aby wyłączyć ustawienia ARC wciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia
dźwięku przez 5 sekund. Po zwolnieniu przycisku wygenerowany zostanie ton
potwierdzający wyłączenie ARC.
-- Powtórz proces aby włączyć ARC. Usłyszysz ton potwierdzający włączenie
funkcji.
Przycisk wejścia (
):
• Wciśnij i zwolnij przycisk wejścia, aby przełączać pomiędzy sieciami
bezprzewodową / przewodową. Tryb przesyłania dźwięku jest aktywny i świeci na
niebiesko gdy włączony jest tryb wejść na tylnym panelu.
• Urządzenie Paradigm posiada następujące wejścia umieszczone na tylnym
panelu: 3.5mm Analogowe (PW 800 i PW 600) lub analogowe wejście RCA (PW
AMP).
• Tryb bezprzewodowy / przewodowy przesyłania dźwięku jest trybem domyślnym.
Jeśli urządzenie Paradigm jest ustawione na odbiór sygnału z wejścia na tylnym
panelu a rozpocznie się przesyłanie muzyki, automatycznie przejdziesz w tryb
przesyłania dźwięku bezprzewodowo / przewodowo.
• Włączenie / wyłącznie automatycznego trybu wejścia (strona 16).
Przycisk konfiguracji Wi-Fi:
Inicjuje konfigurację Wi-Fi zarówno sieci chronionej (WPS) jak i standardowej.
Przełącznik trybów Stereo / Mono (wyłącznie PW 600):
• Dla trybu stereo przy wykorzystaniu jednego głośnika PW 600 ustaw przełącznik w
pozycji „S”. Jeżeli wykorzystujesz dwa głośniki ustaw na jednym „L” (kanał lewy) a
na drugim „R” (kanał prawy) w zależności od miejsca ustawienia głośników.
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Funkcje
Dioda Wi-Fi ( ):
Dioda wskazuje na tryb w jakim znajduje się urządzenie:
• Szybkie mrugnięcia - Urządzenie jest w trybie uruchomienia.
• Mruganie - Urządzenie próbuje połączyć się z routerem.
• Wolna pulsacja - Tryb konfiguracji.
• Dwa mrugnięcia > Pauza - Tryb WPS.
• Światło ciągłe - Połączono z routerem.
• Wyłączona - Podłączenie do routera przy pomocy kabla.
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Kontrola i połączenia
PW 800

Dioda Wi-Fi
Przycisk zasilania
Przycisk poziomu głośności (+)
Przycisk poziomu głośności (-)
Przycisk wyciszenia dźwięku
Selektor wejść

Wejście
zasilania

Przycisk
konfiguracji
Wi-Fi

Wyjście
Subwoofer
(opcja)

Wejście
Analogowe
3.5 mm

Wejście
Mini USB
(na użytek
fabryczny)

Wejście
Ethernet

Wejście
USB
(na użytek
fabryczny)
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Kontrola i połączenia
PW 600

Dioda Wi-Fi
Przycisk zasilania
Przycisk poziomu głośności (+)
Przycisk poziomu głośności (-)
Przycisk wyciszenia dźwięku
Selektor wejść

Wejście
zasilania

Przycisk
konfiguracji
Wi-Fi
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Wejście
Analogowe
3.5 mm

Wejście
Wyjście
Przełącznik
Subwoofer Stereo / Mono* Mini USB
(na użytek
(opcja)
fabryczny)

*Dla jednego głośnika PW 600 ustaw w pozycji Stereo (S)
dla dwóch PW 600 ustaw w pozycji Lewy (L) lub Prawy (R)

Wejście
Ethernet

Wejście
USB
(na użytek
fabryczny)

Kontrola i połączenia
PW AMP

Dioda Wi-Fi

Przycisk
Selektor
Przycisk
poziomu
wejść
zasilania
głośności (-)
Przycisk
Przycisk
wyciszenia
poziomu
dźwięku
głośności (+)

Terminale
głośnikowe
kanał prawy

Terminale
głośnikowe
kanał lewy

Wejście zasilania AC

Wejście
Ethernet
Przycisk konfiguracji
Wi-Fi
Wyjście
Subwoofer
(opcja)

Wejście
Analogowe
RCA

Wejście
Mini USB
(na użytek
fabryczny)

Wejście
USB
(na użytek
fabryczny)
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Połączenie wzmacniacza i głośników
UWAGA! Nie podłączaj głośników o impedancji mniejszej niż 4 ohm.
UWAGA! Wykorzystując kable z końcówkami pozbawionymi izolacji uważaj, aby nie
doprowadzić do zwarcia.
UWAGA! Prawidłowa polaryzacja (lub faza) jest krytycznym warunkiem uzyskania
prawidłowego obrazowania sceny i jakości niskich tonów. Podłączaj głośniki
pojedynczo, aby zapewnić poprawność i dokładność połączeń. Czerwony (+) terminal
wzmacniacza powinien zostać połączony z czerwonym (+) terminalem głośnika.
Czarny (-) terminal wzmacniacza powinien zostać połączony z czarnym (-) terminalem
głośnika.
WAŻNE! Jeśli usłyszysz brak niskich tonów lub pozbawioną lokalizacji scenę
muzyczną jeden lub więcej głośników musiało zostać połączonych z niepoprawną fazą
(polaryzacja jest odwrócona). Sprawdź ponownie czy każdy kabel został podłączony
poprawnie: czerwony(+) z czerwony(+), czarny(-) z czarny(-).
Głośniki podłączane do wzmacniacza PW AMP powinny być zdolne do przenoszenia
mocy przynajmniej 75W dla 8ohm i 150W dla 4ohm.
Terminale PW AMP mogą obsługiwać zarówno wtyki bananowe jak i zwykłe przewody.
Połączenie przy pomocy przewodu:
Jeżeli używasz zwykłego przewodu (bez końcówek), wciśnij zacisk przy terminalu, aby
odsłonić wejście przewodu. Włóż pozbawioną izolacji część przewodu do otworu i puść
zacisk, aby przewód pozostał w otworze.
Połączenie przy pomocy przewodu z końcówką typu „banan”:
Jeżeli używasz przewodu z końcówkami bananowymi, zdejmij zaślepki z terminali PW
AMP, aby odsłonić gniazdo końcówek bananowych. Włóż końcówki do gniazda.

14

Dodatkowy zewnętrzny subwoofer
Możesz podłączyć zewnętrzny subwoofer, aby dodatkowo wzmocnić pasmo
niskich częstotliwości w nagraniach wielo kanałowych jak i stereo. Ze względu na
dopasowanie zalecamy wykorzystanie subwoofera Paradigm, jednak subwoofer każdej
marki będzie również współpracował z zestawem.
Wykorzystując wysokiej jakości kabel RCA, połącz wyjście „Sub Out” umieszczone na
tylnym panelu urządzenia z serii Paradigm Premium Wireless z wejściem „LFE In/Sub
In” na panelu tylnym subwoofera.
WSKAZÓWKA! Więcej informacji na temat ustawień poziomu głośności i regulacji fazy
subwoofera znajdziesz w dołączonej do niego instrukcji.
Po dołączeniu subwoofera, zestaw Paradigm automatycznie wykryje jego obecność
i przekieruje niskie częstotliwości z głośników do subwoofera. Jeżeli subwoofer
wyposażony jest w funkcję regulacji pasma (bandwidth - BW), ustaw ją na 100Hz
(zalecane ustawienie) jeżeli nie zamierzasz używać zestawu ARC. Jeśli chcesz użyć
ARC ustaw regulację pasma na maksymalną wartość. Jeśli używałeś ARC przed
podłączeniem subwoofera musisz przeprowadzić procedurę ponownie.

Odtwarzanie muzyki i połączenie wielu urządzeń
Po połączeniu urządzeń Paradigm ze swoją siecią domową możesz rozpocząć
odtwarzanie.
1. Uruchom aplikację DTS Play-Fi na swoim urządzeniu mobilnym lub komputerze
PC. Jeżeli skonfigurowałeś więcej niż jedno urządzenie Paradigm wybierz na
którym chcesz prowadzić odtwarzanie.
2. Wybierz źródło dźwięku - osobistą bibliotekę cyfrową lub dowolny serwis muzyczny
lub radio internetowe (odwiedź stronę paradigm.com aby zobaczyć listę
wszystkich dostepnych serwisów).
Jak połączyć wiele urządzeń serii Paradigm Premium Wireless:
1. Aby dołączyć dodatkowe urządzenia serii Paradigm Premium Wireless do swojej
sieci, otwórz aplikację DTS Play-Fi i wybierz opcję „Setting”.
2. Wybierz „Add Play-Fi Device”.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguratora.
Główna/Druga Strefa:
Używając aplikacji DTS Play-Fi na swoim urządzeniu zauważysz, że podczas
przesyłania muzyki do urządzeń serii Paradigm Premium Wireless istnieją ich dwie
grupy główna i druga. Moduł DTS Play-Fi w urządzeniach serii Paradigm Premium
Wireless wymaga wyboru głównego głośnika aby utworzyć nową sesję odsłuchową lub
strefę. Celem takiego działania jest wyeliminowanie efektu echo wnoszonego przez
pozostałe urządzenia i zmaksymalizowanie synchronizacji do 1 ms.
Sugerujemy wybór urządzenia serii Paradigm Premium Wireless z najsilniejszym
sygnałem jako urządzenia głównego. Zauważ, że pozostałe głośniki są podłączone do
głównego zatem wyłączenie go z jakiegoś powodu sprawi, że pozostałe również nie
15
będą dostępne do momentu włączenia głośnika głównego.

System korekcji ARCTM
Nawet perfekcyjne ustawienie najlepszych głośników nie niweluje wpływu
pomieszczenia na brzmienie systemu audio. Dotychczas stworzono wiele rozwiązań
tego problemu jednak żaden z nich nie dał jednoznacznego rozwiązania. Do czasu
pojawienia się systemu ARC.
Wykorzystując odpowiednie algorytmy obliczeniowe i moc Twojego PC, system
ARC analizuje brzmienie każdego z głośników w pomieszczeniu. Oblicza następnie
wymaganą korekcję do uzyskania optymalnego brzmienia. Cały proces zajmuje około
15 minut. Podejście Anthem jest prawdziwie audiofilskim rozwiązaniem problemów
pomieszczenia.
WAŻNE! W pomieszczeniu odsłuchowym podczas działania systemu ARC
musi panować cisza. Szumiący wentylator komputera, działająca zmywarka lub
mikrofalówka itp. mogą działać negatywnie na wyniki pomiarów ARC.
Jak poprawić definicje pomieszczenia z wykorzystaniem technologii ARC:
1. Upewnij się, że urządzenie Paradigm jest połączone z siecią domową i włączone
„on”.
2. Pobierz oprogramowanie ARC ze strony paradigm.com/support i zainstaluj je.
Po instalacji sterowników, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie.
3. Wykorzystując kabel USB (2m), połącz mikrofon ARC z komputerem pracującym z
systemem Windows 7 lub 8 (32 lub 64 bit).
4. Wyszukaj na pulpicie ikonę i uruchom program ARC. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, cały proces powinien zająć około 15
minut.
5. Przytrzymaj mikrofon ARC w dłoni z wyprostowanym ramieniem, końcówka z
mikrofonem powinna być skierowana ku sufitowi i znajdować się na poziomie
uszu. Tak jak na rysunku poniżej.
6. Dla lepszych rezultatów dokonaj pomiarów w 5 różnych miejscach pomieszczenia.
WSKAZÓWKA: Po zakończeniu procesu ARC, charakterystyki korekcji zostaną
zapisane i rozpocznie się odtwarzanie muzyki z zastosowaniem krzywych korekcji. Aby
cofnąć lub włączyć ponownie efekt ARC wykorzystaj przycisk Mute (więcej informacji
na stronie 8).
Mikrofon
ARC
Poziom
uszu
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Aktualizacje

Aktualizacja aplikacji DTS Play-Fi:
Jeżeli aplikacjia DTS Play-Fi będzie wymagała aktualizacji, powiadomi Cię o tym
odpowiednim komunikatem i przeprowadzi przez proces aktualizacji.
Aktualizacja oprogramowania Paradigm:
Staramy się ciągle usprawniać jakość i funkcjonalność systemu, rezultatem są
dostępne aktualizacje oprogramowania serii Paradigm Premium Wireless. Prosimy o
regularne sprawdzanie strony www.paradigm.com w celu pobrania najnowszej wersji
oprogramowania.

Ponowne uruchomienie i przywracanie
ustawień fabrycznych
Ponowne uruchomienie:
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Power przez 3 sekundy. Przycisk Mute zacznie migać
po zakończeniu procesu ponownego uruchomienia, wciśnięcie przycisku spowoduje
odtworzenie tonu wskazującego na zakończenie procedury.
Przywrócenie ustawień domyślnych:
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Power przez 10 sekund (po 3 sekundach przycisk Mute
zacznie migać), generacja tonu (w 10 sekundzie) potwierdza wykonanie procedury.

Włączenie / wyłączenie
trybu automatycznego wejścia
Urządzenia serii PW Paradigm mogą zostać skonfigurowane tak, aby po włączaniu
domyślne zostało wybrane wejście AUX jeżeli aplikacja Play-Fi jest wyłączona. Tryb
ten może być użyteczny w przypadku wykorzystania serii PW jako wyjścia dźwięku dla
TV, przykładowo przez wejście AUX gdy bezprzewodowe przesyłanie muzyki nie jest
używane. Aby włączyć tryb wejścia audio przytrzymaj przycisk wejście (input) przez 5
sekund. Przytrzymanie przycisku przez ten sam czas ponownie wyłączy funkcję.
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Wykorzystanie urządzeń
Urządzenie

Aplikacja

Funkcja
•

Apple iOS

Play-Fi

•

•
Android

Windows PC
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Play-Fi

Play-Fi

•

•

Wybór serwisów
muzycznych
iTunes - muzyka
zgromadzona na
urządzeniu
Wybór serwisów
muzycznych
Muzyka
zgromadzona na
urządzeniu

Cała zawartość
Audio

Multi-room
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do 8 urządzeń
Wielu użytkowników
w tym samym
czasie
Głośniki mogą być
dzielone na strefy
Do 8 urządzeń
Wielu użytkowników
w tym samym
czasie
Głośniki mogą być
dzielone na strefy
Do 8 urządzeń
Wielu użytkowników
w tym samym
czasie
Głośniki mogą być
dzielone na strefy

Rozwiązywanie problemów
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.
Po pojawieniu się problemu możesz spróbować rozwiązać go wg wytycznych
podanych poniżej. Jeśli żadna z nich nie rozwiąże usterki lub 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

PROBLEM

Nie mogę połączyć
urządzenia Paradigm
Premium Wireless do
mojej sieci Wi-Fi

•
•
•

•
•
Aplikacja Play-Fi nie
wykrywa urządzenia

ROZWIĄZANIE

Sprawdź czy Twoja sieć Wi-Fi działa.
Sygnał z routera może być zbyt słaby. Przesuń
urządzenie Paradigm bliżej routera.
Przed podłączeniem do sieci sprawdź czy przycisk
wejścia świeci w kolorze BIAŁYM, wskazuje to że
urządzenie jest w trybie przesyłania dźwięku. Jeśli
przycisk świeci w kolorze NIEBIESKIM, wybrano tryb
wejść na panelu tylnym. Wciśnij przycisk, aby przejść
do trybu przesyłania dźwięku.
Uruchom urządzenie ponownie (strona 16).
Przywróć ustawienia domyślne (strona 16).

Sprawdź czy:
•
Urządzenie Paradigm jest włączone do zasilania a
dioda Wi-Fi pulsuje.
•
Urządzenie z którego chcesz się połączyć znajduje się
w tej samej sieci Wi-Fi.
•
Nie są uruchomione inne aplikacje wpływające na połączenie Wi-Fi.
-- Uruchom ponownie telefon, tablet lub PC.
-- Sprawdź czy nie są wymagane dodatkowe uprawnienia
w Twojej sieci domowej.
-- Uruchom ponownie urządzenie i odinstaluj / zainstaluj
aplikację Play-Fi.
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Rozwiązywanie problemów
W aplikacji Play-Fi
Przyczynami wyświetlania komunikatu mogą być:
pojawił się komunikat •
Słaby zasięg sieci Wi-Fi.
„Play-Fi Devices Lost” •
Duże obciążenie sieci.
•
Wyjście poza zakres działania sieci Wi-Fi.
•
Utrata połączenia sieciowego.
•
Połączenie z inną siecią niż skonfigurowana w
urządzeniu Paradigm serii PW.
•
Przejęcie przesyłania danych przez inną aplikację.
•
Utrata zasilania urządzenia z którego przesyłasz
muzykę.

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.

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.

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl

20

