INSTRUKCJA
OBSŁUGI

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

SA10/SA20

Safety Guidelines

Uwagi związane
z bezpieczeństwem użytkowania
1. Przeczytaj instrukcję.
2. Zachowaj instrukcję.

14. Wszelkie naprawy powierz wykwalifikowanemu
personelowi serwisu. Urządzenie wymaga oddania do
serwisu m.in. gdy do wnętrza obudowy dostał się inny
przedmiot lub ciecz lub gdy urządzenie zostało
upuszczone.

20. W przypadku następujących sytuacji powinno się
oddać urządzenie do serwisu:
• uszkodzenie kabla zasilającego;
• dostanie się innych przedmiotów lub cieczy do
wnętrza obudowy;
• wystawienie urządzenia na działanie deszczu;
• znacząca zmiana w pracy urządzenia;
• upuszczenie urządzenia i/lub uszkodzenie obudowy.

5. Nie używaj urządzenia blisko źródeł wody.

15. Zapobiegaj dostaniu się innych przedmiotów lub
cieczy do wnętrza obudowy urządzenia. Urządzenia nie
należy narażać na kapanie ani rozpryski wody. Nie
należy umieszczać przedmiotów wypełnionych cieczą,
takich jak wazony na obudowie urządzenia.

6. Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie suchej
ściereczki.

16. Urządzenie powstało z myślą o użytkowaniu w
strefie klimatu umiarkowanego i użytku domowym.

7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia.

17. Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. Do
czyszczenia obudowy urządzenia używaj wyłącznie
suchej ściereczki nie pozostawiającej włókien. Nie
używaj chemicznych środków czyszczących. Nie używaj
środków do czyszczenia mebli.

By wykluczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym
nie demontuj pokrywy urządzenia. Urządzenie nie
zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane
przez użytkownika. Naprawy należy zlecać
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

18. Stosuj wyłącznie zasilacz o parametrach określonych
w instrukcji obsługi lub na obudowie urządzenia.

By wykluczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem
elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz
lub wilgoć

3. Miej na uwadze wszystkie środki ostrożności.
4. Stosuj się do poleceń w instrukcji.

8. Nie stawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła.
9. Stosuj wyłącznie kabel zasilający z żyłą uziemiającą.
10. Kabel zasilający poprowadź w sposób
uniemożliwiający przypadkowe potknięcie.
11. Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez
producenta.
12. Używaj tylko z wózkiem transportowym,
stojakiem, statywem, uchwytem lub stołem
dołączonym do urządzenia lub określonym
przez producenta. Używając wózka
transportowego stosuj szczególną
ostrożność.

19. W przypadku wystąpienia nietypowego zapachu lub
dymu natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt
równoboczny to ostrzeżenie przed
napięciem o potencjalnie niebezpiecznej
wartości wewnątrz urządzenia i ma
zapobiegać ryzyku porazenia
elektrycznego.
Wykrzyknik wpisany w trójkąt
równoboczny to oznaczenie informacji o
ważnych czynnościach związanych z
obsługą urządzenia.

13. Odłącz zasilanie urządzenia przed burzą i na czas
dłuższej nieobecności.

Produkt posiada II klasę ochronności i/lub podwójną
izolację części czynnych i nie wymaga uziemienia.
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Podłączenie/odłączenie kabla zasilającego przekłada
się na włączenie/wyłączenie urządzenia i do kabla
zasilającego powinno się pozostawić łatwy dostęp.
Urządzenie spełnia spełnia wymogi normy IEC EN
60065.
Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:
• urządzenie nie może wywoływać szkodliwych
zakłóceń oraz
• urządzenie musi zaakceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować
niechciane działanie.
By zapewnić właściwe odprowadzanie ciepła nie
montuj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, jak na
regale z książkami. Zaleca się co najmniej 30 cm
przestrzeni z każdej strony. Nie należy umieszczać
innych urządzeń na obudowie wzmacniacza.

z
z

z
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Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:
• urządzenie nie może wywoływać szkodliwych
zakłóceń oraz
• urządzenie musi zaakceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować
niechciane działanie.
UWAGA: urządzenia nie należy modyfikować
Urządzenie zachowuje zgodność z przepisami FCC o ile
zostało zainstalowane zgodnie z instrukcją.
Nieautoryzowana modyfikacja urządzenia wiąże się z
utratą gwarancji i potencjalnym naruszeniem
przepisów FCC.
Urządzenie przeszło odpowiednie testy potwierdzające
jego zgodność z wymogami dla urządzeń cyfrowych
klasy B określonymi w części 15 regulacji FCC. Wymogi
te określono w celu zapewnienia dostatecznej ochrony
przed szkodliwym wpływem promieniowania w
warunkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie emituje
i korzysta z fal radiowych, które w przypadku
niewłaściwej instalacji urządzenia mogą spowodować
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma
jednak pewności, że w danych warunkach nie wystąpią
zakłócenia.

Zalecenia związane z
bezpieczeństwem:

Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wyrobów i ich akcesoriów (np. pilota zdalnego sterowania)
tak oznaczonych nie można wyrzucać do śmieci wraz z
pozostałymi odpadami z gospodarstwa domowego po
zakończeniu cyklu życia produktu.

• nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i
zapewnij odpowiednie odprowadzanie ciepła gdy
umieszczasz urządzenia na regale jedno nad drugim;

W celu uniknięcia potencjalnej szkody dla środowiska lub
zdrowia ludzkiego powstałej przy niekontrolowanym
wywozie odpadów prosimy o odseparowanie takich
przedmiotów od innego typu odpadów i zutylizowanie ich
w bezpieczny sposób umożliwiając powtórne
wykorzystanie surowców;

• ostrożnie obchodź się z kablem zasilającym i odłączaj
kabel trzymając za wtyk;
• nie narażaj urządzenia na oddziaływanie wilgoci,
wody ani pyłu;
• odłącz kabel zasilający na czas dłuższej nieobecności;
• nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych;
• nie dopuść do tego by do obudowy urządzenia
dostały się inne przedmioty;
• nie dopuść do kontaktu środków owadobójczych,
środków zawierających benzen bądź rozpuszczalników
z obudową urządzenia;

Pb

• nigdy nie otwieraj obudowy i nie modyfikuj w żaden
sposób urządzenia;
• nie umieszczaj na obudowie urządzenia źródeł
otwartego ognia, takich jak świece;
• stosuj się do przepisów regulujących utylizację
zużytych baterii;

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze
sygnału radiowego i telewizyjnego, co można
stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia,
użytkownik może spróbować zmniejszyć wpływ
zakłóceń, stosując jedną lub więcej z poniższych
metod:

• nie narażaj urządzenia na kapanie lub rozpryski cieczy;

• zmieniając ustawienie lub położenie anteny zbiorczej;

• do zasilacza urządzenia powinien być łatwy dostęp.

• nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękoma;
• pamiętaj, że gdy włącznik urządzenia znajduje się w
pozycji OFF urządzenie nie jest całkowicie odłączone
od zasilania;

• zwiększając odległość między wzmacniaczem a
radioodbiornikiem;
• podłączając wzmacniaczem do gniazdka innego
obwodu niż ten, do którego podłączono
radioodbiornik.
• zasięgając rady u sprzedawcy lub doświadczonego
technika urządzeń radiowo-telewizyjnych.
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Podziękowanie
Dziękujemy i gratulujemy zakupu wzmacniacza zintegrowanego
ARCAM SA10/SA20.
ARCAM zajmuje się produkcją sprzętu hi-fi i kina domowego wysokiej jakości od ponad 30 lat. SA10/SA20 jest
najnowszym, należącym do wielokrotnie nagradzanej serii urządzeń. Urządzenia serii HDA czerpią z doświadczenia
Arcam jako jednego z najbardziej poważanych producentów sprzętu audio i projektowane są tak, by zapewnić lata
bezproblemowej pracy i przyjemności z odsłuchu.
Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do instalacji i podłączenia wzmacniacza SA10/SA20.
Liczymy na to, że wzmacniacz będzie Ci służył przez wiele lat. Co mało prawdopodobne, w przypadku awarii lub
chęci uzyskania informacji na temat naszych produktów zwróć się do jednego z naszych autoryzowanych
sprzedawców. Więcej informacji znaleźć można na stronie Arcam: www.arcam.co.uk

Zespół rozwojowy SA10/SA20
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Ogólne

INTEGRATED AMPLIFIER

PHONES

Wzmacniacz Arcam SA10/SA 20
Wzmacniacz Arcam SA10/SA20 zapewnia najwyższą w
swojej klasie jakość dźwięku i możliwie najwierniejszą
reprodukcję muzyki.
Opracowany na bazie lat doświadczeń w projektowaniu
wzmacniaczy produkt ten powstał z użyciem najlepszej
jakości podzespołów i praktyk co przełoży się się na lata
bezproblemowego użytkowania i przyjemności z
odsłuchu.
SA10/SA20 ożywia muzykę.

AUX

MUTE

AUX

PHONO

Umiejscowienie
• Urządzenie powinno zostać umieszczone na
równej, twardej powierzchni.
• Nie należy umieszczać wzmacniacza na innym
źródle ciepła.
• Nie należy umieszczać wzmacniacza w
ograniczonej przestrzeni lub zamykanej szafce bez
odpowiedniej wentylacji. Obudowa wzmacniacza
może wydzielać ciepło podczas normalnej pracy.

STB

PVR

CD

BD

AV

SAT

• Ze względu na możliwe interferencje nie umieszczaj
na obudowie wzmacniacza gramofonu.
• Silne interferencje mogą wywołać nieprawidłowe
działanie wzmacniacza. W takiej sytuacji wyłącz i włącz
urządzenie. Jeśli problem interferencji nie ustanie
zmień umiejscowienie wzmacniacza.

Zasilanie

• Nie umieszczaj innego urządzenia lub przedmiotu,
który mógłby zasłonić przepływ powietrza na
wzmacniaczu.

Wraz z AS10/AS20 dostarczany jest gotowy kabel
zasilający z zamocowany na stałe wtykami. Upewnij się,
że kabel posiada właściwy do standardu w Twoim
regionie wtyk. W przypadku gdy zajdzie potrzeba jego
wymiany skontaktuj się ze sprzedawcą.

• Upewnij się, że żaden przedmiot nie zasłania
odbiornika podczerwieni znajdującego się po
prawej stronie przedniej ściany obudowy.

Kabel zasilający podłącz najpierw po stronie
wzmacniacza (do gniazda IEC na tylnej ścianie
obudowy), a następnie po stronie gniazda sieciowego.
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POWER

Kable połączeniowe
Zalecamy stosowanie kabli sygnałowych wysokiej
jakości i odpowiednich do danej aplikacji.
Nieodpowiednie kable o innej charakterystyce
impedancyjnej (na przykład kable do transmisji obrazu)
mogą doprowadzić do degradacji jakości. Długość
kabli połączeniowych powinna być możliwie
najmniejsza.
Dobrą praktyką jest prowadzenie kabli sygnałowych z
dala od kabli zasilających. W przeciwnym wypadku
ryzykuje się na wystąpienie niepożądanego szumu w
sygnale audio.

Elementy przedniej ściany obudowy

POTENCJOMETR GŁOŚNOŚCI
Więcej na stronie 10.

PL

WEJŚCIE AUX
Analogowe wejście dźwięku w postaci
złącza typu mini jack do podłączenia
zewnętrznego analogowego źródła
dźwięku. Więcej na stronie 10.

WŁĄCZNIK I WSKAŹNIK STANU
Więcej na stronie 10.

INTEGRATED AMPLIFIER

PHONES

AUX

MUTE

AUX

PHONO

STB

PVR

CD

BD

AV

PRZYCISK MUTE
Włącza/wyłącza funkcję wyciszenia.
Więcej na stronie 10.
UWAGA: Przycisk służy także do nawigacji
po menu ustawień. Więcej na stronie 14.
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE
Wyjście słuchawkowe w postaci złącza typu mini jack do
podłączenia słuchawek. Więcej na stronie 10.

PRZYCISKI BEZPOŚREDNIEGO WYBORU WEJŚCIA
Więcej na stronie 10.
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SAT

POWER

Elementy tylnej ściany obudowy
ZŁĄCZE ZASILANIA
do podłączenia do
zasilania sieciowego

ZACISK UZIEMIENIA GRAMOFONU
do podłączenia żyły uziemiającej gramofonu
jeśli to konieczne
UWAGA: nie należy używaj tego zacisku
do uziemienia wzmacniacza.

PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA
Upewnij się, że pozycja przełącznika
odpowiada wartości napięcia w sieci.

WYJŚCIA PRZEDWZMACNIACZA
do zastosowania m.in. w celu
bi-ampingu. Więcej na stronie 10.

SA10

R
ANALOGUE IN
CD

DIGITAL IN
POWER INLET

SAT
SUPPLY
VOLTAGE

110-120V/220-240V ~ 50/60Hz

NET

RS232

BD

L

AV

R

PVR

STB

PHONO
(MM)

PRE
OUT
4-16 OHMS

USB
5V 100mA

SWITCH POSITIONS
115 = 110 - 120V ~
230 = 220 - 240V ~

CLASS 2 WIRING

ANALOGOWE WEJŚCIA DŹWIĘKU
do podłączenia źródeł analogowych
(ANALOGUE IN) i gramofonu (PHONO).
Więcej na stronie 10.

PORT ETHERNET
do połączenia przewodowego z siecią
lokalną. Więcej na stronie 9.

ZACISKI GŁOŚNIKOWE
do podłączenia kolumn głośnikowych
Więcej na stronie 11.

R
ANALOGUE IN
CD

DIGITAL IN
POWER INLET

SAT
SUPPLY
VOLTAGE

L

NET

PORT RS232
SWITCH POSITIONS
do połączenia
z systemem
110-120V/220-240V
~ 50/60Hz automatyzacji
115 = 110 - 120V ~
XXkW MAX
230 = 220 - 240V ~
firmy trzeciej. Więcej na stronie
9.

RS232

BD

AV

PORT USB
do podłączania urządzeń pamięci
masowej. Więcej na stronie 9.

Uwaga! Przed podłączeniem wzmacniacza przeczytaj
punkty: Umiejscowienie, Zasilanie i Kable połączeniowe
na stronie 6 instrukcji obsługi.
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STB

PHONO
(MM)

CYFROWE WEJŚCIA DŹWIĘKU
optyczne i koaksjalne
Relektryczne wejścia dźwięku do
podłączenia źródeł cyfrowych.
Więcej na stronie 10.
L

USB
5V 100mA

PVR

CLASS 2
WIRING

PRE
OUT
4-16 OHMS

L

SA20

PL
Ethernet
SA10/SA20 może zostać podłączony do sieci lokalnej
by umożliwić zdalne sterowanie. Więcej na stronie
www.arcam.co.uk

RS232
Port RS232 służy do połączenia z systemem
automatyzacji domu lub komputerem. Ten rodzaj
połączenia używa szereg systemów firm trzecich.
Szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się ze
sprzedawcą. Więcej informacji na temat protokołu
zdalnego sterowania uzyskasz kontaktując się z firmą
Arcam pod adresem support@arcam.co.uk

ANALOGUE IN
CD

DIGITAL IN
POWER INLET

SAT
NET

SUPPLY
VOLTAGE

USB

110-120V/220-240V ~ 50/60Hz

SWITCH POSITIONS
115 = 110 - 120V ~
230 = 220 - 240V ~

Port USB służy wyłącznie do aktualizacji
oprogramowania. Dostępność aktualizacji i więcej
informacji znajdziesz na stronie www.arcam.co.uk
Network Router
NET

1

Home Automation Controller
NET

Home Automation Controller
RS232

PL-9

2

3

4

RS232

BD

L

AV

R

USB
5V 100mA

PVR

STB

PHONO
(MM)

PRE
OUT
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Włączanie zasilania

Wejście gramofonowe

Analogowe wejścia dźwięku

By włączyć zasilanie urządzenia naciśnij przycisk
POWER. Kolor świecenia diody oznacza stan: biały tryb pracy, czerwony - tryb uśpienia.

SA10/SA20 posiada wbudowany przedwzmacniacz
gramofonowy do użytku w wkładkami typu MM (z
ruchomym magnesem). Specyfikacja
przedwzmacniacza gramofonowego znajduje się na
stronie 16 (SA10) lub 17 (SA20).

Wejścia analogowe, mimo tego, że posiadają
przypisane nazwy, wszystkie za wyjątkiem wejścia
gramofonowego mają jednakowe parametry i
umożliwiają podłączenie każdego źródła o liniowym
poziomie wyjściowym.

Ustawienia
Ekran ustawień umożliwia dopasowanie niektórych
parametrów wzmacniacza. Więcej na stronie 14.

Samoczynne wyłączanie
Urządzenie może samoczynnie wyłączać się po okresie
bezczynności (i braku sygnału wejściowego)
zdefiniowanym przez użytkownika. Przełączenie z
powrotem do trybu pracy następuje po zmianie
pozycji potencjometru głośności lub naciśnięciu
przycisku STANDBY na pilocie zdalnego sterowania.
Okres bezczynności wynosić może do 4 godzin.
Wartość OFF oznacza brak.

Jasność podświetlania
wyświetlacza
Zmiany jasności podświetlania wyświetlacza dokonać
można naciskając przycisk DISP na pilocie zdalnego
sterowania. Istnieją trzy stopnie: FULL, DIM i OFF
(wyłączone). Po wyłączeniu podświetlania (OFF) i
powtórnym włączeniu wzmacniacza jasność
podświetlania ustawiana jest automatycznie na
najwyższą wartość (FULL).

UWAGA! Nigdy nie podłączaj źródła o
standardowym poziomie liniowym do wejścia
PHONO. Skutkować to może uszkodzeniem zarówno
wzmacniacza jak i kolumn głośnikowych nie
wchodzącym w ramy gwarancji.

Odsłuch
Regulacja głośności
Do regulacji głośności służy potencjometr VOLUME na
przedniej ścianie obudowy i przyciski VOL na pilocie
zdalnego sterowania.

AUX

wejście w postaci złącza mini jack na
przedniej ścianie obudowy;

STB

wejścia dedykowane dla urządzeń STB,
PVR.

Wyjście słuchawkowe obsługuje słuchawki o
impedancji od 16Ohm do 2kOhm z kablem
zakończonym wtykiem mini jack.

Wybór źródła

PVR

wejścia dedykowane dla urządzeń STB,
PVR.

Wyciszenie

Wybór źródła odbywa się poprzez naciśnięcie jednego
z przycisków: AUX, PHONO, STB, PVR, CD, BD, AV,
SAT na przedniej ścianie obudowy lub pilocie
zdalnego sterowania.

CD

Intended for the analogue outputs from a
CD player

Każdemu z przycisków przypisane jest wejście
oznaczone tym samym symbolem.
Uwaga: Przyciski STB, PVR, CD, BD i AV są używane
również do poruszania się menu ustawień. Więcej na
stronie 14.

Cyfrowe wejścia dźwięku
SA10/SA20 posiada 2 koaksjalne i 1 optyczne cyfrowe
wejścia dźwięku. Wejścia oznaczone są skrótami nazw
dedykowanych urządzeń źródłowych, ale mogą być
użyte z dowolnym innym źródłem o tych samych
parametrach.
BD

koaksjalne elektryczne wejście
dedykowane dla odtwarzacza BD lub DVD;

AV

koaksjalne elektryczne wejście ogólnie
dedykowane dla źródła AV;

SAT

optyczne wejście dedykowane
dla tunera TV/SAT.

Wyjście przedwzmacniacza
W celu włączenia SA10/SA20 do systemu w roli
przedwzmacniacza użyj wyjścia PRE OUT do
połączenia z wejściem wzmacniacza mocy. Więcej
informacji na stronie 8. Specyfikacja wyjścia na stronie
16 (SA10) lub 17 (SA20).

Regulacja balansu
Regulacja balansu umożliwia zwiększenie głośności
jednego z kanałów w stosunku do drugiego co może
pomóc w przywróceniu poprawnego obrazu sceny
dźwiękowej gdy pozycja odsłuchowa oddalona jest od
punktu przecięcia głównych osi kolumn głośnikowych.
Do regulacji balansu służą przyciski BAL na pilocie
zdalnego sterowania.

SA10/SA20 przyjmuje wyłącznie 2-kanałowy sygnał
cyfrowy w formacie PCM.
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Odsłuch z użyciem słuchawek

Wyciszenie następuje po naciśnięciu przycisku MUTE
na przedniej ścianie obudowy lub pilocie zdalnego
sterowania. Wyłączenie wyciszenia po powtórnym
naciśnięciu tego samego przycisku lub zmiany pozycji
potencjometru głośności.

Processor Mode
Processor Mode umożliwia ustawienie stałego (także
maksymalnego) poziomu wzmocnienia dla wybranego
wejścia. Więcej na stronie 14.

LET

V ~ 50/60Hz

Głośniki

PL

Podłączanie kolumn
głośnikowych

SA10

R

Istnieje szereg sposobów na podłączenie kolumn
głośnikowych do SA10/SA20. Niniejszy rozdział opisuje
najbardziej powszechne z nich.

R

Gdy kolumny głośnikowe posiadają więcej niż jedną
parę zacisków do połączenia jednokablowego ze
NET
RS232
USB
SUPPLY
wzmacniaczem użyj pary opisanej jako „LF” („low5V 100mA
VOLTAGE
Frequency”).

L

HF

Połączenie jednokablowe

HF
ANALOGUE IN
AV

DIGITAL IN
SAT

BD

PVR

STB

PHONO
(MM)

PRE
OUT
4-16 OHMS

L

LF
CD

L

LF
R

SWITCH POSITIONS
115 = 110 - 120V ~
230 = 220 - 240V ~

Połącz zacisk R+ wzmacniacza z oznaczonym
czerwonym kolorem dodatnim zaciskiem prawej
kolumny głośnikowej. Podobnie zacisk R- wzmacniacza z
oznaczonym kolorem czarnym ujemnym zaciskiem
prawej kolny głośnikowej. Analogicznie z L+ i L- i lewą
kolumną głośnikową.

CLASS 2 WIRING

UWAGA: Gdy kolumny obsługują bi-wiring,
a stosujesz połączenie jednokablowe należy
pozostawić zworę łączącą zaciski LF i HF na miejscu.

Uwagi związane z podłączeniem kolumn głośnikowych:
• Nie wykonuj żadnych połączeń gdy wzmacniacz jest włączony. Zalecamy odłączyć wzmacniacz od zasilania na
czas podłączania.
• Przed pierwszym włączeniem wzmacniacza po podłączeniu kolumn głośnikowych upewnij się czy żaden z
odsłoniętych fragmentów przewodów nie powoduje zwarcia oraz czy zachowana została polaryzacja (+/-).
• Po podłączeniu kolumn głośnikowych i włączeniu wzmacniacza zwiększaj głośność stopniowo aż do
docelowego poziomu głośności.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z podłączaniem kolumn głośnikowych skontaktuj się ze
sprzedawcą.
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Bi-Amping
Bi-amping polega na rozdzieleniu sygnału niskich i
wysokich częstotliwości na dwa wzmacniacze.

SA10

Bi-amping wymaga dwóch wzmacniaczy dla każdego z
kanałów. Typowo SA10/SA20 w takim układzie
odpowiadać będzie za zasilanie głośników
wysokotonowych, a drugi wzmacniacz (np. Arcam
P429) za przetwarzanie niskich częstotliwości.

ANALOGUE IN
AV

DIGITAL IN
SAT

NET
RS232 połączeniu USB
Podłącz SA10/SA20 podobnie
jak przy
5V 100mA
jednokablowym

SUPPLY
VOLTAGE

R

BD

L

CD

R

PVR

PHONO
(MM)

STB

PRE
OUT
4-16 OHMS

L

SWITCH POSITIONS
115 = 110 - 120V ~
230 = 220 - 240V ~

UWAGA: na podanym przykładzie P429 pracuje w
trybie mostu (BR). Więcej na temat trybów pracy
znajdziesz w instrukcji obsługi modelu P429.

L

R

CLASS 2 WIRING

HF

HF

Remove
metal strips

LF

Remove
metal strips

P429
CH3

CH4

CH2

TRIGGER
IN

IN4

NET

RS232
5V

TRIGGER
OUT
100mA

12V

USB
100mA

3/4 MODE
ST/DM/BR

4

TRIM

IN3

IN2

IN1

3

2

OUT4
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CH1

OUT3

OUT2

OUT1

TRIM

1

1/2 MODE
ST/DM/BR

LF

Pilot zdalnego sterowania

PL
Dołączony do wzmacniacza pilot zdalnego sterowania
został fabrycznie zaprogramowany do użytku z
modelami SA10/SA20 i odtwarzaczami CD firmy
Arcam. Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje wyłącznie
sterowanie wzmacniaczem.

CD

Przed użyciem pilota upewnij się, że baterie
(2 typu AAA) zostały zainstalowane.
DISP

By zainstalować baterie:
• obróć pilota górą do dołu, naciśnij i wysuń pokrywę
baterii;
• włóż baterie zwracając uwagę na polaryzację
zgodnie z oznaczeniami „+” i „-” w komorze baterii;
• wsuń z powrotem pokrywę baterii aż do momentu
wyczuwalnego „kliknięcia”.

INFO

UWAGA: Dołączony do wzmacniacza pilot zdalnego sterowania został fabrycznie zaprogramowany do użytku
z modelami SA10/SA20 i odtwarzaczami CD firmy Arcam. Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje wyłącznie
sterowanie wzmacniaczem. Informacje na temat obsługi odtwarzacza za pomocą pilota zdalnego sterowania
znajdziesz w instrukcji obsługi odtwarzacza.

CO

SB

U

AX

MODE

OK

PHONO

zmiana jasności podświetlania ekranu
odtwarzacza;

T

DI

OP

SC

przełącza pomiędzy trybem uśpienia a
trybem pracy;

AMP

włącza/wyłącza wyciszenie.
regulacja głośności.

BAL

PHONO

wybór wejścia PHONO

CD

wybór wejścia CD

BD

wybór wejścia BD

SAT

wybór wejścia SAT

PVR

wybór wejścia PVR

AV

wybór wejścia AV

BAL

CD

BD

BAL
BAL

regulacja balansu.
regulacja balansu.
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AUX

wybór wejścia AUX

STB

wybór wejścia STB

Ustawienia

Przed rozpoczęciem

Poruszanie się po ekranie ustawień

Ekran ustawień umożliwia dopasowanie niektórych
parametrów wzmacniacza. Menu ustawień
wyświetlane jest wyłącznie na ekranie odtwarzacza.

Wywoływanie ekranu ustawień
By wywołać menu ustawień naciśnij i przytrzymaj przez
3 sekundy przycisk MUTE na przedniej ścianie
obudowy wzmacniacza.

Processor Mode (PM) Volume

Do poruszania się po menu służą przyciski na przedniej
ścianie obudowy wzmacniacza odpowiadające
poleceniu wyświetlanym na ekranie jak na przykładzie
poniżej.
By zmienić wartość parametru należy obrócić
potencjometr głośności w lewo lub w prawo.

CD

BD

AV

HOME

zamknięcie ekranu ustawień i
powrót do ekranu głównego;

UP

poprzedni(a);

DOWN

następny(a);

LEFT

poruszanie się w lewo po strukturze menu
lub powrót do poprzedniego podmenu;

RIGHT

poruszanie się w prawo po strukturze lub
przejście do następnego podmenu;

OK

zatwierdzenie zmian i przejście do
następnego podmenu;

BACK

zatwierdzenie zmian i powrót do
początku.

Wybór kodu transmisji w podczerwieni (16 lub 19).
Domyślne ustawienie to 16.

Ustawienia sieciowe
Network Standby
Wartość parametru Network Standby decyduje czy
moduł sieci jest włączony (ACTIVE) czy wyłączony
(STANDBY) gdy urządzenie znajduje się w trybie
uśpienia. Uwaga: gdy funkcja jest nieaktywna
wzmacniacz wciąż może być kontrolowany zdalnie
przez RS232.

RSR232 Standby

Version

Włącza/wyłącza możliwość zdalnej obsługi przez RS232
gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.
Domyślne ustawienie: OFF (wyłączone).

Wybór jasności podświetlania ekranu (FULL - pełna,
DIM - zmniejszona, OFF - wyłączone). Domyślna
wartość to DIM.

Podmenu Version umożliwia sprawdzenie wersji
oprogramowania wewnętrznego.

Network Setup

Balance
Regulacja balansu. Domyślna wartość wynosi 0.

Podmenu System Updage umożliwia aktualizację
oprogramowania wewnętrznego.

Phones Override

System Reset

Display

PVR

IR System Code

Uwaga: dołączony do wzmacniacza pilot zdalnego
sterowania obsługuje wyłącznie kod 16 i nie ma
możliwości jego zmiany.

Ustawienia systemowe

STB

Ustalenie poziomu głośności w trybie Processor Mode.
Domyślne ustawienie to 30.

System Update

Włączenie opcji Phones Override powoduje odłączanie
kolumn głośnikowych po podłączeniu słuchawek.
Domyślne ustawienie - OFF (wyłączona).

Funkcja przywracania ustawień fabrycznych.

Podmenu Network Setup umożliwia wybór pomiędzy
automatycznym pobieraniem adresu IP (DHCP - ON), a
stałym adresem IP (DHCP - OFF). By ustawić stały adres
IP zmień wartość parametru DHCP na OFF, zatwierdź
naciskając OK, a następnie wprowadź adres poruszając
po polach przy pomocy klawiszy nawigacji i zmieniając
wartość za pomocą potencjometru głośności. Po
wprowadzeniu adresu zatwierdź naciskając OK.
Domyślne ustawienie DHCP: ON.

Network Name

Timeout
Timeout umożliwia zdefiniowanie czasu bezczynności,
po którym urządzenie samoczynnie przełączy się do
trybu oczekiwania. Dostępne wartości (OFF wyłączone, 30 - 30 minut; 1/2/4 - godziny). Domyślne
ustawienie to 30 minut.

Processor Mode (PM) Input
Wskazanie wejścia, dla którego przypisany zostaje stały
poziom wzmocnienia. Domyślna wartość - NONE
(żadne).)
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Umożliwia zmianę nazwy, pod którą wzmacniacz
widoczny jest dla innych urządzeń w sieci. Ustawienia
nazwy dokonać można przy pomocy klawiszy
nawigacji i potencjometru głośności. Domyślna nazwa
to: SA10-XXXX lub SA20-XXXX, gdzie XXXX to cztery
ostatnie znaki adresu MAC.

Network Info
Wyświetla wszystkie informacje związane z
połączeniem sieciowym: ustawienie DHCP, adres IP,
adres MAC i nazwę, pod którą wzmacniacz widoczny
jest dla innych urządzeń w sieci.

Rozwiązywanie problemów

PL
Problem

Rozwiązanie

Brak dźwięku

• Sprawdź czy wzmacniacz jest poprawnie podłączony
do zasilania i włączony.
• Sprawdź czy urządzenie źródłowe jest poprawnie połączone ze
wzmacniaczem, a we wzmacniaczu wybrano właściwe,
odpowiadające mu wejście.
• Sprawdź czy wzmacniacz nie znajduje się w trybie awaryjnym
(opisanym poniżej).

Nagłe wyłączenie dźwięku

Wzmacniacz przełącza się w tryb awaryjny gdy:
• temperatura wewnątrz obudowy przekracza bezpieczny poziom (dioda
świeci kolorem niebieskim);
• wykryte zostało zwarcie (dioda świeci kolorem czerwonym);
• wykryta została składowa stała (dioda świeci kolorem
pomarańczowym).
By kontynuować pracę należy usunąć przyczynę problemu, wyłączyć i
ponownie włączyć wzmacniacz.

Błędne lub brak reakcji na pilot
zdalnego sterowania

• Upewnij się, że w pilocie znajdują się nowe baterie;
• Upewnij się, że odbiornik podczerwieni nie został zasłonięty i czy
kierujesz pilota w jego kierunku;

Brak informacji na wyświetlaczu

• Upewnij się, czy podświetlanie wyświetlacza nie zostało wyłączone.
Więcej na stronie 10.

Przydźwięk na wejściu analogowym

• Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały poprawnie wykonane.
Jeśli to koniecznie odłącz i podłącz ponownie każdy wtyk;
• Sprawdź czy kabel nie jest uszkodzony;
• Jeśli przydźwięk powstaje tylko gdy wybrane jest jedno, konkretne
źródło korzystające z anteny, sprawdź czy antena jest uziemiona.

Brak połączenia z siecią lokalną

• Sprawdź czy kabel został poprawnie podłączony;
• Sprawdź czy sieć lokalna nie wymaga stałego adresu IP, a we
wzmacniaczu włączona jest funkcja DHCP;
• Sprawdź czy sieć nie korzysta z DHCP, a we wzmacniaczu ustawiony
został stały adres IP. Więcej na stronach 9 i 14.
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Dane techniczne SA10

Ciągła moc wyjściowa (0.5% THD), na kanał

Wyjście przedwzmacniacza

2 kanały, 8Ohm, 20Hz-20kHz

50W

2 kanały, 4Ohm, 1kHz

85W

Zniekształcenia harmoniczne (80% mocy, 8Ohm, 1kHz)

0.003%

Nominalny poziom sygnału

630mV

Impedancja wyjściowa

230Ω

Wyjście słuchawkowe

Wejścia analogowe

Maksymalny poziom sygnału (600Ohm)

5Vrms

Wejście gramofonowe

Impedancja wyjściowa

1Ω

Impedancja obciążenia

16Ω – 2kΩ

Czułość wejściowa (1kHz)

5mV

Impendancja wejściowa

47kΩ + 100pF

Pasmo przenoszenia (RIAA)

20Hz – 20kHz ± 1dB

Napięcie zasilania

110–120V or 220–240V, 50–60Hz

Stosunek sygnał-szum (A-ważone), 50W, 5mV na wejściu

80dB

Maksymalny pobór mocy

350W

Margines przeciążeniowy (5mv, 1kHz)

21dB

Wymiary (sz. x wys. x gł.)

433x87x310mm

Czułość nominalna

1V

Waga (bez opakowania)

8.4kg

Impendancja wejściowa

10kΩ

Waga (z opakowaniem)

10.7kg

Maksymalny poziom sygnału wejściowego

6Vrms

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Pasmo przenoszenia

20Hz – 20kHz ± 0.2dB

Stosunek sygnał-szum (A-ważone), 50W, 1V na wejściu

106dB

Ogólne

Wejścia liniowe

Pilot zdalnego sterowania
2 baterie AAA

Wejścia cyfrowe
Układ DAC

ESS9016K2M

Pasmo przenoszenia

20Hz - 20kHz ± 0.05dB

Zniekształcenia harmoniczne + szum

0.0007%

Stosunek sygnał-szum (A-ważone)
Obsługiwane częstotliwości próbkowania

Rozdzielczość

115dB
Optical

32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

Coaxial

32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
16-bit – 24-bit
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Dane techniczne SA20

PL

Ciągła moc wyjściowa (0.5% THD), na kanał

Wyjście przedwzmacniacza

2 kanały, 8Ohm, 20Hz-20kHz

90W

2 kanały, 4Ohm, 1kHz

150W

Zniekształcenia harmoniczne (80% mocy, 8Ohm, 1kHz)

0.002%

Nominalny poziom sygnału

630mV

Impedancja wyjściowa

230Ω

Wyjście słuchawkowe

Wejścia analogowe

Maksymalny poziom sygnału (600Ohm)

5Vrms

Wejście gramofonowe

Impedancja wyjściowa

1Ω

Impedancja obciążenia

16Ω – 2kΩ

Czułość wejściowa (1kHz)

5mV

Impendancja wejściowa

47kΩ + 100pF

Pasmo przenoszenia (RIAA)

20Hz – 20kHz ± 1dB

Napięcie zasilania

110–120V or 220–240V, 50–60Hz

Stosunek sygnał-szum (A-ważone), 50W, 5mV na wejściu

80dB

Maksymalny pobór mocy

500W

Margines przeciążeniowy (5mv, 1kHz)

21dB

Wymiary (sz. x wys. x gł.)

433x87x323mm

Czułość nominalna

1V

Waga (bez opakowania)

9.2kg

Impendancja wejściowa

10kΩ

Waga (z opakowaniem)

11.1kg

Maksymalny poziom sygnału wejściowego

6Vrms

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Pasmo przenoszenia

20Hz – 20kHz ± 0.2dB

Stosunek sygnał-szum (A-ważone), 50W, 1V na wejściu

106dB

Ogólne

Wejścia liniowe

Pilot zdalnego sterowania
2 baterie AAA

Wejścia cyfrowe
Układ DAC

ESS9038K2M

Pasmo przenoszenia

20Hz - 20kHz ± 0.05dB

Zniekształcenia harmoniczne + szum

0.0007%

Stosunek sygnał-szum (A-ważone)
Obsługiwane częstotliwości próbkowania

Rozdzielczość

115dB
Optical

32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

Coaxial

32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
16-bit – 24-bit

PL-17

Gwarancja
Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw sprzętu przez okres 5 lat od daty nabycia, pod warunkiem, że
urządzenie zostało nabyte od autoryzowanego dystrybutora. Za obsługę posprzedażową odpowiedzialny jest
sprzedawca. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku,
niewłaściwego z przeznaczeniem użycia, nadużycia, zużycia materiału, zaniedbania lub nieautoryzowanej
modyfikacji lub naprawy. Producent nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę sprzętu
podczas transportu do lub z serwisu.

Gwarancja obejmuje:
• koszt części (nie dotyczy części mechanicznych) i robocizny w okresie pięciu lat od daty zakupu. Po
upływie pięciu lat od daty zakupu koszt części i robocizny ponosi kupujący.
• Części mechaniczne niezależnie od ich typu objęte są gwarancją na okres 2 lat od daty zakupu.
Gwarancja w żadnym wypadku nie obejmuje wymiany baterii ani kosztów transportu.
Urządzenie przed oddaniem do naprawy powinno zostać umieszczone w oryginalnym opakowaniu i dostarczone
do sprzedawcy. Wysyłka powinna odbyć się poprzez firmę kurierską, nie jako paczka pocztowa. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę sprzętu podczas transportu do lub z serwisu. Zaleca się
ubezpieczenie zawartości przesyłki. Więcej informacji uzyskać można pod adresem arcam.support@harman.com
W przypadku gdy sprzedawca nie jest w stanie udzielić wyczerpującej informacji na temat produktu, którego
dotyczy instrukcja lub dowolnego innego produktu skontaktuj się z nami korzystając z podanego powyżej adresu
e-mail.
Rejestracji produktu dokonać można na stronie: www.arcam.co.uk
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