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Instrukcja Obsługi

Wstęp
Dziękujemy za zakup kolumn głośnikowych Paradigm.
Jesteśmy pewni, że usłyszą Państwo uderzającą różnicę brzmienia muzyki ze swojego
systemu stereo lub kina domowego dzięki wykorzystaniu naszych głośników.
Technologia Paradigm wykorzystuje najbardziej zaawansowane materiały,
skomplikowany proces produkcji, oraz kompleksową kontrolę jakości pozwalające
osiągnąć doskonałą jakość każdego z komponentów na każdym etapie wytwarzania
kolumn głośnikowych. Głośniki Paradigm zapewnią niespotykane doznania dźwiękowe
przez długie lata.
Osiągnięcie wszystkich niezwykłych cech dźwięku, które zdolne są wyprodukować
nasze głośniki możliwe jest po wcześniejszym dokładnym ich ustawieniu i obsłudze.
Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, oraz stosowanie
się do zaleceń w niej zawartych. 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 - nawet mała ilość płynu może
spowodować nieusuwalne uszkodzenie na obudowie.
Wygrzewanie
Chociaż kolumny Paradigm będą brzmiały wspaniale od razu po wyjęciu z kartonu,
usłyszysz jeszcze lepszy dźwięk po ich „wygrzaniu”. Pozwól grać kolumnom przez
kilka godzin przed właściwym odsłuchem.
Uwaga: Jeżeli głośniki były transportowane lub przechowywane w zimnie, zaczekaj
przed użyciem aż osiągną temperaturę pomieszczenia.
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Rozpakowanie głośników
Pamiętaj o użyciu gumowych podkładek (w przypadku podłogi) lub kolców (dywan)

WAŻNE! Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed
rozpakowaniem głośników.
WAŻNE! Podczas wyjmowania głośników z kartonu, upewnij
się, że nie zarysujesz ich paskiem, pierścionkiem lub inną
biżuterią.
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Rozpakowanie głośników

PERSONA C

Zamontuj dwie podstawy przed ustawieniem kolumny na
stole. Jeżeli używasz podstawki Paradigm postępuj zgodnie z
załączoną do niej instrukcją.
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Akcesoria
Kabel zasilania
(tylko Persona 9H)

4 gumowe
podkładki

4 kolce i klucz imbusowy
(modele 9H, 7F, 5F i 3F)
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klucz imbusowy (przeznaczony
do gumowych podkładek, modele 9H,
7F, 5F i 3F)

Ochrona przed uszkodzeniami
Kolumny Paradigm cechuje wysoka efektywność, dzięki czemu mogą być obsługiwane
na wysokich poziomach głośności przy średniej mocy wzmacniaczach. Są również
przystosowane do wykorzystania wzmacniaczy o bardzo dużej mocy. Aby uniknąć
uszkodzeń głośników, prosimy o zapoznanie się z informacjami przedstawionymi
poniżej przed rozpoczęciem odsłuchów.
Zniekształcenia wzmacniacza - Nr. 1 wśród uszkodzeń!
Jest to podstawowa przyczyna wielu uszkodzeń głośników. Podczas odsłuchów na
wysokich poziomach głośności, wzmacniacz może wyjść poza zakres czystej mocy.
Może wtedy zostać przesłany zniekształcony sygnał kilkukrotnie przekraczający moc
znamionową wzmacniacza. Spowoduje to uszkodzenie głośników niezależnie od
marki! (Zapytaj sprzedawcę o zalecenia dotyczące wzmacniacza)
Mocniejsze wzmacniacze są bezpieczniejsze
Wzmacniacz o mocy 40W/kanał będzie produkował zniekształconą moc powyżej
40W. Podczas wysterowania do 50W, wzmacniacz prześle zniekształcony sygnał
- może to uszkodzić głośniki! Wzmacniacz o mocy 100W/kanał będzie produkował
zniekształconą moc powyżej tej wartości, ale poniżej 100W cechują go bardzo małe
zniekształcenia. Oznacza to, że głośnik wymagający do prawidłowej pracy 50W
wzmacniacza, będzie bezpieczniej obsługiwany przez wzmacniacz mocniejszy, który w
tym zakresie zmniejsza szansę wystąpienia zniekształceń.
Regulacja poziomu głośności
„Nie daj się oszukać” regulatorowi poziomu głośności w swoim amplitunerze/
przedwzmacniaczu. Dostosowuje on jedynie poziom głośności odsłuchu - nie
jest to zmiana „mocy wyjściowej”. Ilość mocy przekazywanej przez wzmacniacz i
umożliwiającej regulację poziomu odsłuchu jest ściśle powiązana z typem muzyki
której słuchasz.
Na ustalonym poziomie głośności ciche sekcje ścieżki dźwiękowej wykorzystują
mniejszą moc wzmacniacza niż głośne. Typowe utwory pop-rock, jazz lub duże
sekcje muzyki klasycznej, zapewniają osiągnięcie mocy znamionowej wzmacniacza
przy ustawieniu gałki regulatora poziomu głośności „między godziną 11 a 1” (bez
wykorzystania regulatorów poziomu niskich/wysokich tonów lub loudness - z ich
wykorzystaniem moc znamionowa może być osiągnięta nawet przy niższym poziomie
głośności).
Pamiętaj, że każdy wzmacniacz produkuje zniekształcenia podczas obsługi poza
zakresem mocy znamionowej. Zniekształcenia te mogą być powodem uszkodzenia
głośników! Jeśli prowadzisz odsłuchy przy wysokich poziomach głośności, zwróć
uwagę na występowanie słyszalnych zniekształceń dźwięku - zmniejsz wtedy poziom
głośności w przeciwnym wypadku głośniki i/lub wzmacniacz zostaną uszkodzone! Ten
typ uszkodzeń nie jest pokryty przez warunki gwarancji. Jeśli chcesz prowadzić
głośniejsze odsłuchy rozważ wymianę wzmacniacza na cechujący się większą mocą.
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Ochrona przed uszkodzeniami
Istnieje limit!
Mimo, że mocniejsze wzmacniacze są bezpieczniejsze, istnieje punkt w którym
wzmacniacz może posiadać zbyt dużą moc, która nie będzie możliwa do obsługi przez
nasze kolumny głośnikowe. W pewnym momencie zbyt duża moc uszkodzi głośniki.
Przy wysokich poziomach głośności nie zwiększaj ilości basu/wysokich tonów przy
regulatorach ustawionych na pozycji zero, oraz upewnij się, że opcje loudness/contour/
bass EQ są wyłączone (w przeciwnym wypadku moc znamionowa może zostać
przekroczona przy wysokim poziomie głośności). Prowadząc odsłuchy przy wysokich
poziomach głośności, obserwuj uważnie wyraźne wychylenia membrany (ruchy
maskownicy) z przetwornika niskotonowego - zmniejsz wtedy poziom głośności.
Właściwa ilość mocy.
Podany w specyfikacji głośników zakres mocy wzmacniacza jest wskazówką
pokazująca minimalną i maksymalną moc wejściową, którą zdolne są obsłużyć
głośniki Paradigm. Wzmacniacze przekraczające zakres mocy podany w specyfikacji
są mile widziane. Większa moc zapewnia lepsze brzmienie. Zachowaj wtedy jednak
szczególną uwagę! Wykorzystuj głośniki w zakresie obsługiwanej przez nie mocy,
aby uniknąć ich uszkodzenia (utrzymuj poziom głośności tak, aby nie były widoczne
wychylenia membrany przetwornika niskotonowego).

Pomieszczenie odsłuchowe
Głośniki Paradigm zostały zaprojektowane, aby zapewnić doskonały dźwięk klasy
high-end w różnych pomieszczeniach. Należy jednak pamiętać, że konstrukcja,
wymiary, oraz ustawienie wyposażenia w pomieszczeniu odsłuchowym odgrywają
ważną rolę wpływając na jakość brzmienia możliwą do osiągnięcia. Twój pokój
odsłuchowy odciśnie swoje piętno na każdym systemie dźwiękowym. Dokładność
podczas poprawnego ustawienia głośników będzie skutkować lepszymi możliwościami
dźwiękowymi. Zachowaj w pamięci poniższe wskazówki podczas rozmieszczania
głośników.
•

•
•
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Średnie i wysokie częstotliwości są podatne na ilość miękkich przedmiotów
w pomieszczeniu - zasłon, dywanów, sof, tapet ściennych, itp. Nadmiar
tych przedmiotów może skutkować efektem „płaskiego dźwięku”. To samo
pomieszczenie pozbawione miękkich elementów może pozwolić uzyskać ostre,
przestrzenne brzmienie. Typowa ilość miękkich elementów w pomieszczeniu nie
wpłynie negatywnie na jego akustykę i pozwoli na reprodukcję zbalansowanego
dźwięku.
Betonowe podłogi i ściany mogą powodować problem fal stojących dla niskich
częstotliwości przez co nie są zalecane.
Pomieszczenia o porównywalnych wymiarach wysokości, długości i szerokości
powinny być unikane ponieważ mogą wnosić negatywne efekty fal stojących dla
niskich częstotliwości. Może to skutkować zmniejszoną czystością brzmienia. Jeśli
inne pomieszczenie odsłuchowe nie jest dostępne, zalecamy eksperymentowanie
z pozycjonowaniem głośników, aby zminimalizować problemy akustyczne.

Montaż podstawek
(opcja)

Głośnik centralny Paradigm Persona może być zamontowany na podstawce Paradigm
B-18C jeśli masz takie życzenie. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły.

Podstawka Paradigm B-18C została stworzona specjalnie na potrzeby głośnika
Persona C zapewniając idealną wysokość i odpowiednią estetykę.
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Montaż gumowych podkładek
(głośniki podstawkowe/centralne/surround)

WAŻNE! Aby uchronić wykończenie głośników przed
uszkodzeniem, umieść górną część obudowy na miękkiej
powierzchni (kocu, dywanie, itp) przed montażem gumowych
podkładek.
Głośniki podstawkowe i centralne
Samoprzylepne podkładki (dołączone w zestawie) powinny zostać zamocowane na
głośnikach podstawkowych Paradigm Persona B i głośniku centralnym Paradigm
Persona C w rogach na dolnej podstawie jeśli umieścisz je na półce lub innej płaskiej
powierzchni. Będzie to izolowało głośniki od twardej powierzchni, polepszając tym
samym jakość dźwięku.
Uwaga: Alternatywą jest zastosowanie podstawek głośnikowych Paradigm. Zapytaj
sprzedawcę o szczegóły.
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Rozmieszczenie
Głośniki przednie lewy/prawy

Głośniki przednie Paradigm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić elastyczne
rozmieszczenie w pomieszczeniu zapewniając jednocześnie szerokie „okno” dźwięku
w pomieszczeniu. Aby zapewnić najlepsze brzmienie zalecamy zapoznać się ze
wskazówkami dotyczącymi rozmieszczenia umieszczonymi na kolejnych stronach.

Odpowiednia barwa
Najbardziej dokładną i naturalną barwę zapewnia umieszczenie głośników przednich
tak, aby przetworniki wysokotonowe znajdowały się na poziomie uszu słuchacza jak
pokazano na rysunku poniżej.
Umieszczenie głośników podstawkowych na podstawkach głośnikowych Paradigm
(sprzedawane oddzielnie) lub półkach zapewniających ustawienie przetworników
wysokotonowych na poziomie uszu słuchacza, zapewni najlepszą możliwą jakość
dźwięku.
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Rozmieszczenie
Głośniki przednie lewy/prawy

Zbalansowany bas
Umieszczenie przednich głośników w rogach pomieszczenia zwiększy ilość niskich
tonów, ale zmniejszy czystość brzmienia. Unikaj umieszczenia przednich głośników w
rogach pomieszczenia. Ustaw głośniki przednie w odległości 20cm lub więcej od ściany
znajdującej się za nimi i tak daleko jak to możliwe od ścian bocznych jak pokazano
na rysunku poniżej. Zapewni to najlepszą jakość niskich tonów i optymalną czystość
tonów średnich.

20 cm
lub więcej

Jak największa
możliwa
odległość
od ściany
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Rozmieszczenie
Głośniki przednie lewy/prawy

Optymalne obrazowanie
Zmierz odległość od głównej pozycji odsłuchowej do głośników przednich („X”).
Dla najlepszego obrazowania umieść głośniki w odległości 3/4 od siebie względem
wcześniej zmierzonego dystansu („3/4 z „X” do „X”) jak pokazano na rysunku poniżej.
Aby jeszcze polepszyć obrazowanie skieruj głośniki delikatnie ku sobie w kierunku
pozycji odsłuchowej tak, że przedłużenie ich osi będzie krzyżowało się nieznacznie za
nią, jak pokazano na rysunku.
Montaż ścienny głośników przednich (opcja)
Postępuj zgodnie ze wskazówkami rozmieszczenia głośników przedstawionymi
w sekcji „Optymalne obrazowanie”, oraz zastosuj się do instrukcji dołączonej
do uchwytów ściennych (sprzedawane oddzielnie), aby bezpiecznie i solidnie
przymocować głośniki do ściany.
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Rozmieszczenie
Głośniki centralne

Głośniki centralne Paradigm zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładne
brzmienie przekazywane przez kanał centralny na dużej, szerokiej powierzchni.
Umieszczenie głośnika centralnego poniżej (lub powyżej) TV zapewni najlepszą
możliwą czystość i czytelność dźwięku. Umieść głośnik centralny nieco przed
telewizorem lub półką z pozostałymi głośnikami, aby zminimalizować niechciane
rezonanse i odbicia dźwięku. Upewnij się, że kanał centralny jest w podobnej
odległości od pozycji odsłuchowej jak głośniki przednie. (Niektóre amplitunery AV/
procesory mogą elektronicznie zniwelować różnicę odległości w ustawieniu.)
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Podłączenie głośników
WAŻNE! Wyłącz wzmacniacz przed podłączeniem
głośników. Pozwoli to uniknąć ewentualnego uszkodzenia
spowodowanego zwarciem kabli.
Optymalny dźwięk zapewni wykorzystanie wysokiej jakości kabli głośnikowych.
Kolumna poniżej wskazuje minimalne wymagania co do średnicy i długości (zapytaj
sprzedawcę o dodatkowe rekomendacje).

MINIMALNE WYMAGANIA DOT. PRZEKROJU
DŁUGOŚĆ

ŚREDNICA

PRZEKRÓJ

Poniżej 4.5m

1.3mm

16 awg

Poniżej 9m

1.6mm

14 awg

Powyżej 9m

2.0mm

12 awg
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Podłączenie głośników
WAŻNE! Nie próbuj połączenia w konfiguracji bi-wire lub
bi-amping bez usunięcia zworek terminali.
Wszystkie głośniki Paradigm Persona wyposażone są w podwójne terminale
połączone zworami. Głośniki wyposażone w ten typ terminali pozwalają na podłączenie
w konfiguracji bi-wire lub bi-amp.
Standardowe połączenie jest możliwe przy pozostawieniu zworek terminali łączących
obie ich pary i podłączenie kabli do jednej z nich.
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Podłączenie głośników

Konfiguracja Bi-wire
Ten typ połączenia może poprawić czystość, obszerność i solidność, oraz zmniejszyć
ziarnistość niskich tonów. Dla każdego z głośników wymagane są dwie pary kabli
głośnikowych.

USUŃ ZWORKI TERMINALI PRZED
POŁĄCZENIEM BI-WIRE
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Podłączenie głośników

Konfiguracja Bi-amp
WAŻNE! Przy konfiguracji bi-amp (podwójny wzmacniacz) zawsze używaj
wzmacniaczy o tym samym wzmocnieniu. Jeśli wzmocnienie wzmacniaczy nie
jest jednakowe balans połączenia głośnik-głośnik będzie zakłócony przy pionowej
konfiguracji bi-amp lub niepoprawny będzie balans częstotliwości konfiguracji poziomej
bi-amp. Aby uniknąć problemów, użyj identycznych wzmacniaczy (marka i model).
Upewnij się, że pracują w tym samym trybie mostkowym lub niemostkowym.

USUŃ ZWORKI TERMINALI PRZED
POŁĄCZENIEM BI-AMP
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Podłączenie głośników

Pasywny bi-amp zapewnia znaczne zwiększenie czystości, przestrzenności i
szczegółowości ze znacznie solidniejszymi niskimi tonami i ich definicją. Muzyka, oraz
ścieżki filmowe są dokładniejsze i bardziej transparentne.
Podczas pasywnego bi-amp wewnętrzne pasywne zwrotnice pozostają połączone.
Zewnętrzne elektroniczne zwrotnice nie są wymagane i nie ma możliwości ich
podłączenia (brak bezpośredniego elektrycznego dostępu do pojedynczych
przetworników). Oszczędza to wydatki i trudności konfiguracyjne. Pasywny bi-amp
optymalizuje głośniki, aby zapewnić najlepsze możliwe brzmienie high-end.
Konfiguracja bi-amp wymaga dwóch wzmacniaczy. Połączenie jest możliwe w trybie
pionowym lub poziomym.
Konfiguracja pozioma bi-amp
Połączenie poziome bi-amp (pokazane na poprzedniej stronie) wykorzystuje jeden
ze wzmacniaczy do obsługi średnich/niskich tonów a drugi wyłącznie do wysokich
częstotliwości. Konfiguracja ta zapewnia lepszą czystość podczas odsłuchów na
wysokich poziomach głośności - jeżeli przetworniki niskotonowe wprowadzają
zniekształcenia, będą one izolowane od wysokich częstotliwości.
Konfiguracja pionowa bi-amp
Połączenie pionowe bi-amp (nie pokazane na rysunku) wykorzystuje oddzielnie każdy
wzmacniacz do pojedynczego głośnika. Konfiguracja ta zapewnia całkowitą separację
kanałów, optymalizując zdolności obrazowania systemu.

Strojenie

Po dokładnym ustawieniu głośników w pomieszczeniu, przy zachowaniu odpowiednich
odległości i wstępnej kalibracji przy pomocy amplitunera/procesora AV czas na
delikatne ich dostrojenie.
Ponieważ głośniki Paradigm zostały zaprojektowane, aby zapewnić doskonały dźwięk
klasy high-end w każdym pomieszczeniu ich dostrojenie polega na prostej korekcji
rozmieszczenia jeśli to konieczne.
Rozpocznij od zmiany ustawienia lewego przedniego głośnika podczas odsłuchu
znanej sobie muzyki w trybie stereo. Scena dźwiękowa będzie zarówno głęboka jak
i szeroka, ale możesz ją skorygować wg własnych preferencji poprzez skierowanie
głośników bardziej lub mniej w kierunku słuchacza. Skierowanie głośników w stronę
słuchacza zwiększy głębię i lokalizację sceny, odwrotne działanie będzie miało wpływ
na jej szerokość. Przeprowadź kilka prób z minimalnymi zmianami ustawienia, aby
osiągnąć najlepszy dla siebie efekt.
Powyższe działanie nie ma zastosowania do innych głośników w systemie ponieważ
wzór dystrybucji ich dźwięku jest stały.
Strojenie głośnika centralnego polega na odpowiedniej korekcji jego poziomu głośności
podczas odtwarzania wielokanałowego.
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Persona 9H kolumna hybrydowa
3.5 drożna kontstrukcja hybrydowa kolumny podłogowej składającej się z
6 przetworników z aktywnym zawieszeniem przetworników niskotonowych.
Prawdziwie pełnozakresowa kolumna, Persona 9H jest doskonałym połączeniem
aktywnego subwoofera z pasywną sekcją górnych rejestrów.
Persona 9H posiada niespotykane brzmienie! Zdumiewający bas, definicja, naturalność
i transparentność w reprodukcji średnich tonów.
Zestaw regulatorów, opisany poniżej pozwala na regulację podświetlenia, oraz odsłuch
„przed i po” działaniu systemu korekcji akustyki ARCTM. Więcej informacji o systemie
ARC na kolejnej stronie.

REGULACJA
ARC - Włączanie / Wyłączanie:
Przełączaj pomiędzy ustawieniami przed i po działaniu systemu ARC.
Sweep:
Przycisk pozwala na przełączanie pomiędzy trzema różnymi trybami:
wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby rozpocząć przemiatanie
częstotliwości; wciśnij raz, aby zatrzymać przemiatanie i odtwarzać
aktualną częstotliwość; wciśnij i przytrzymaj 2 sekundy, aby anulować
przemiatanie.
Dioda LED:
Przesuń w lewo, aby włączyć podświetlenie litery „P” na froncie
kolumny, ustawienie środkowe „przyciemni” podświetlenie. Przesuń w
prawo, aby je wyłączyć.
Dyskretne podświetlenie LED:
Przesuń w lewo, aby włączyć podświetlenie miękkim niebieskim
światłem podstawy kolumny, ustawienie środkowe „przyciemni”
podświetlenie. Przesuń w prawo, aby je wyłączyć.
USB:
Wykorzystaj podczas połączenia pomiędzy ARCTM i PC.
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Prawdziwie audiofilskie rozwiązanie dla każdego pomieszczenia
Instrukcja krok po kroku przedstawia sposób korzystania z systemu Anthem Room
Correction, jednak przed zapoznaniem się z nią, poświęć chwilę na poznanie sposobu
w jaki system ARCTM działa w pomieszczeniu i dlaczego jest lepszy niż jakikolwiek inny
cyfrowy system korekcji akustyki.
•

ARCTM jest wytworem inżynierii w duchu „state-of-the-art” analizującym odpowiedź
subwooferów w pomieszczeniu, oraz ustawiającym poprawne wartości korekcji
w celu osiągnięcia optymalnego dźwięku. Pasmo przenoszenia każdego z
mikrofonów systemu ARC jest precyzyjnie mierzone w celu przesłania informacji
do serwera i pobrania pliku kalibracyjnego ze strony www.paradigm.com/
support/latest-software.com. Mikrofon może być wykorzystany jedynie z
odpowiadającym mu plikiem kalibracyjnym.

•

ARCTM wykorzystuje super wydajne filtry nieskończonej odpowiedzi impulsowej
(IIR) we współpracy z zaawansowaną topologią filtrów Paradigm pozwalają
minimalizować opóźnienia i redukować szumy. Kombinacja filtrów IIR i
zaawansowanej topologii Paradigm zapewnia, że wszelkie artefakty powstałe
podczas procesowania są tak znikome, że stają się kompletnie niesłyszalne.

•

ARCTM pozwala na pomiar z wielu miejsc. Większość systemów korekcji akustyki
opiera się na pomiarze z jednego punktu, najczęściej umieszczonego w głównej
pozycji odsłuchowej. ARCTM zapewnia użytkownikowi możliwość dokonania
wielokrotnych pomiarów (sugerujemy minimum 5, ale masz możliwość wykonania
do 10 pomiarów podczas jednej procedury), rozpoczynając od głównej pozycji
odsłuchowej i przemieszczając się po pomieszczeniu. Jest to krytyczny proces
pozwalający zniwelować problem fal stojących i zapewnić optymalną jakość basu
w całym pomieszczeniu.

•

W przeciwieństwie do innych systemów korekcji, ARCTM wpływa zarówno na piki
jak i dołki pasma. Takie podejście pozwala nam uzyskać daleko dokładniejszą i
naturalniejszą odpowiedź pomieszczenia.

•

ARC jest bardzo dokładne! Dołączony komputer PC razem z 64-bitowym
procesorem wykonuje całą ciężką pracę kalkulując odpowiednie krzywe
korekcji, co doskonale eliminuje problem zaokrągleń mniej zaawansowanych
„kalkulatorów”.

•

Łatwe w użyciu! Trzy lata intensywnych badań i rozwoju skutkują łatwością
konfiguracji i uzyskania perfekcyjnej jakości dźwięku w każdym pomieszczeniu!
Jedyne co będzie potrzebne to komputer PC pracujący z systemem Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1, w porty USB i zestaw
Anthem Room Correction (ARCTM).
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JAK DZIAŁA ARCTM?
Proces rozpoczyna się gdy sygnał testowy jest wysyłany z komputera do Persona
9H i odbierany przez skalibrowany mikrofon. System rozpoczyna przemiatanie
częstotliwościami, aby uwypuklić problemy i obszary wymagające poprawy. System
poprosi użytkownika o umieszczenie mikrofonu w przynajmniej 5 różnych lokalizacjach.
Konfiguracja uzyskana podczas pomiaru zostanie zapisana na komputerze.
Rozwiązania optymalizacyjne zostaną wyliczone i przesłane do subwoofera, gdzie
zostaną zastosowane, aby osiągnąć odpowiednie parametry pracy w danym
pomieszczeniu.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
			Zestaw ARC zawiera:
			
- Mikrofon i zacisk mikrofonu
			
- Teleskopowy statyw z podstawą
			
- 2 kable USB
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Ustawienie statywu i mikrofonu:
1. Rozsuń teleskopowy statyw i zabezpiecz go przed 		
złożeniem.
2. Usuń duży czarny zacisk tak, aby przedłużenie ramienia
mogło być umieszczone na swoim miejscu; zaciśnij zacisk,
aby zabezpieczyć przed złożeniem ramienia.
3. Dołącz zacisk mikrofonu do ramienia, a następnie umieść
w nim sam mikrofon. Skieruj mikrofon pionowo ku górze.
4. Dostosuj długość ramienia i podstawy tak, aby mikrofon
znajdował się na wysokości uszu słuchacza.

PRZED ROZPOCZĘCIEM
• Otwórz stronę www.paradigm.com/support/latest-software.php i pobierz
oprogramowanie. UWAGA: Dostępne są wersje dla różnych systemów
operacyjnych.
• Mikrofon ARCTM i pliki dla niego przeznaczone są jednym systemem. Przed
użyciem mikrofonu do pomiarów, jego pasmo musi być znane oprogramowaniu.
Pasmo przenoszenia każdego mikrofonu ARCTM mierzone jest indywidualnie w
fabryce, a następnie wykorzystywane do stworzenia pliku kalibracyjnego danego
mikrofonu.
• Komputer powinien być wyposażony w system Windows 7 lub nowszy.
• Jeżeli wykorzystujesz laptop, upewnij się, że ustawienia zasilania i procent
naładowania baterii są odpowiednie, aby nie przerwać pomiarów.
• Proces pomiarowy nie bierze pod uwagę typowych szumów otoczenia, jednak
jeśli pojawią się znaczne zakłócenia, ARCTM powiadomi o konieczności
przeprowadzenia ponownego pomiaru. Upewnij się, że w pomieszczeniu podczas
pomiarów będzie panowała względna cisza.
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INSTALACJA AKTUALIZACJI SYSTEMU ARCTM
1.
2.
3.
4.

Upewnij się, że program jest zamknięty przed pobraniem nowej wersji.
Pobierz najnowszą wersję oprogramowania i zapisz ją na pulpicie.
Kliknij prawym przyciskiem myszki na pobrany plik .zip i wypakuj go na pulpit.
Otwórz wypakowany folder i kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszki na pliku
„Setup”. Instrukcje instalacyjne pojawią się na ekranie.
5. Po zakończeniu instalacji skasuj pobrane i rozpakowane pliki.
6. Wybierz ARCTM z menu Start.
POZYCJONOWANIE MIKROFONU
Podczas pomiarów mikrofon musi być skierowany pionowo ku górze. Wysokość
umieszczenia mikrofonu jest krytyczna dla poprawności pomiarów. Mikrofon powinien
znajdować się na poziomie uszu siedzącego słuchacza. W idealnym przypadku,
przetworniki wysokotonowe kolumn przednich powinny znajdować się na tej samej
wysokości, jeżeli tak nie jest a dźwięk jest rozjaśniony lub stłumiony, wysokość
mikrofonu powinna być zmieniona, a pomiar powtórzony.
Aby zmienić wysokość umieszczenia mikrofonu, poluzuj zacisk statywu przekręcając
go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zmień ustawienie i zakręć zacisk. Ustaw
mikrofon w pierwszej pozycji. Nie stój zbyt blisko mikrofonu podczas pomiaru, aby
odbicia od Twojego ciała nie miały wpływu na jego rezultat.
Podłącz mikrofon i Persona 9H do komputera używając dołączonych do zestawu kabli
USB.
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Głośnik 1

Głośnik 2

Podłącz komputer do
gniazda na tylnym
panelu głośnika

Rozpocznij pomiary dla Głośnika 1, a następnie
powtórz proces dla Głośnika 2.
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SZYBKI POMIAR POMAGAJĄCY W POZYCJONOWANIU
Jeśli masz możliwość łatwej modyfikacji miejsca umieszczenia Persona 9H, możesz
spróbować wykorzystać procedurę szybkiego pomiaru (Quick Measure) przed
właściwą procedurą ARC. Alternatywnie, możesz wykonać pełny pomiar ARC i
następnie sprawdzić czy potrzebne będzie przestawienie głośników Persona 9H. Aby
użyć opcji szybkiego pomiaru, wybierz tryb ręczny (Manual) zamiast automatycznego
(Automatic) podczas startu programu ARCTM. Kliknij przycisk Quick Measure i włącz
przemiatanie częstotliwości głośnika Persona 9H, który przestawiasz. Po kilku
przebiegach, grafika pokaże aktualizację niepoprawnych pomiarów. Podgląd i pomiary
będą trwały do momentu aż je wyłączysz. Ustaw głośnik Persona 9H w miejscu gdzie
zauważysz najbardziej płaski wykres na grafice pochodzącej z pomiarów, zwłaszcza w
obszarze niskich częstotliwości, a nastepnie uruchom właściwą procedurę ARCTM.
POMIARY
Domyślnie wymagane jest pięć miejsc pomiarowych, ale liczba ta może zostać
zwiększona do dziesięciu. Pierwsze musi znajdować się na wprost centralnej pozycji
odsłuchowej. Jest ono również używane do kalibracji poziomu głośności głośników.
Pozycje 2 i 3 powinny być symetryczne do centralnej osi lewego i prawego głośnika, to
samo dotyczy pozostałych pozycji.
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PROCEDURA POMIAROWA
WAŻNE: Nawet jeśli pomieszczenie odsłuchowe posiada mniej niż pięć miejsc
siedzących, aby zapewnić optymalny dźwięk, pomiary powinny być dokonane z
przynajmniej 5 pozycji. Powinny być od siebie oddalone przynajmniej o 60cm.
1. Ustaw mikrofon w pierwszej pozycji.
2. Uruchom system Anthem Room Correction wybierając go z menu Start. Program
przeprowadzi Cię przez kroki pomiarowe, a rezultaty zostaną automatycznie
załadowane jako dane korekcyjne do głośników Persona 9H. Cała procedura
pomiarowa powinna zająć około 10 minut.
3. Po zakończeniu pracy programu ARCTM możesz odłączyć mikrofon i głośniki
Persona 9H od komputera.
4. Jeżeli przestawisz głośniki Persona 9H lub zmieni się główna pozycja odsłuchowa,
pomiary powinny być wykonane ponownie.
Plik wynikowy pomiarów możesz nazwać używając do tego maksymalnie 16 znaków.
Dodatkowe znaki zostaną usunięte. Możesz wykorzystać znaki z zakresu a-z, A-Z
i „0-9”. Inne znaki zostaną usunięte z pliku ARC.
TRYB RĘCZNY „CELOWANIE” (TARGETS)
Podczas tworzenia nowego pliku, tryb ręczny jest tym samym co plik automatyczny,
z wyjątkiem konieczności pomiarów, kalibracji i ładowania danych w oddzielnych
krokach. Po fazie pomiarów cele „targets” mogą być edytowane, ale tę opcję zalecamy
wyłącznie zaawansowanym użytkownikom.
Plik utworzony w trybie automatycznym, może zostać otwarty w trybie ręcznym
umożliwiając tym samym edycję celów „targets”. Po zmianie celów, potwierdź klikając
OK podczas zamykania okna, aby zachować ustawienia, następnie kliknij „Calculate”.
Aby przywrócić oryginalne ustawienia, kliknij „Auto Detect” i „Calculate”.
DRUKOWANIE RAPORTU
Aby wydrukować grafy i cele, kliknij „Print”.
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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

Brak dźwięku

•
•
•
•

ROZWIĄZANIE

Upewnij się, że amplituner, przedwzmacniacz lub
wzmacniacz są podłączone do zasilania i włączone.
Sprawdź czy gniazdo zasilania jest sprawne.
Sprawdź czy do systemu są podłączone słuchawki lub
włączona jest opcja „Mute”?
Sprawdź poprawność połączeń.

Brak dźwięku z
jednego lub wielu
głośników

•
•

Sprawdź ustawienia balansu.
Sprawdź czy dołączone są wszystkie przewody, oraz
czy połączenia są prawidłowo wykonane.

Brak niskich tonów
lub lokalizacji sceny

•

Jeden lub wiele głośników może być połączonych poza
fazą (polaryzacja jest odwrócona).
Sprawdź dokładnie czy każdy z przewodów
głośnikowych jest dołączony zgodnie z polaryzacją:
czerwony (+) z czerwony (+), czarny (-) z czarny(-).

•

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.
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