
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

INTELIGENTNY WZMACNIACZ ZINTEGROWANY  
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
 
 

 

Zasady bezpiecznego 
użytkowania 
1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. 

2. Zachowaj instrukcję na przyszłość. 

3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. 

4. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami. 

5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. 

6. Czyść wyłącznie suchą szmatką. 

7. Nie bloków żadnych otworów wentylacyjnych. 

Przeprowadź instalację urządzenia zgodnie z 

instrukcją producenta. 

8. Nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich 

jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki lub inne 

urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają 

ciepło. 

9. Nie należy obchodzić zabezpieczeń 

zaimplementowanych w spolaryzowanej bądź 

uziemiającej wtyczce. Spolaryzowana wtyczka 

wyposażona jest w dwa pręty, z których jeden jest 

szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca wyposażona 

jest w dwa pręty i dodatkowo trzeci, uziemiający. 

Szerszy pręt w jednym typie oraz trzeci uziemiający w 

drugim są elementami zabezpieczającymi. Jeśli 

dostarczony z urządzeniem kabel wyposażony jest we 

wtyczkę, która nie pasuje do gniazdka w Twoim pokoju, 

skonsultuj się z elektrykiem w sprawie wymiany 

przestarzałego gniazdka. 

10. Zadbaj by przewód zasilający był zabezpieczony przed 

nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy 

wtyczkach, gniazdach i miejscu, w którym wychodzi on z 

urządzenia. Używaj wyłącznie akcesoriów 

rekomendowanych przez producenta. 

11. Używać wyłącznie z wózkiem, podstawką, stojakiem 

bądź stolikiem zgodnym ze specyfikacją producenta 

bądź dostarczonym z produktem. Gdy używasz wózka 

zachowaj szczególna ostrożność w czasie transportu 

produktu by uniknąć obrażeń wskutek przewrócenia się 

wózka. 

12. W czasie burz i dłuższych okresów nieużywania tego 

produktu odłącz go od prądu.  
13. Wszystkie naprawy należy powierzyć 

wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w 

jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład gdy 

przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone; 

płyn został rozlany na urządzenie, bądź gdy jakieś 

przedmioty wpadły do środka do urządzenia; lub gdy 

urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub 

wilgoci, alby gdy nie działa normalnie lub zostało 

upuszczone. 
14. Wpadnięcie przedmiotu lub wylanie płynu 

OSTRZEŻENIE – Uważaj by do urządzenia nie wpadły 

żadne drobne przedmioty oraz by żaden płyn nie dostał 

się do środka przez otwory w obudowie. Na urządzenie  

woda  nie może kapać czy chlapać . Nie wolno ustawiać 

naczyń/pojemników wypełnionych płynem na 

urządzeniu. 

15. Klimat 

Urządzenie to zaprojektowano do pracy w klimacie 

umiarkowanym w warunkach domowych. 

16. Czyszczenie 

Odłącz urządzenie od zasilania przed 

rozpoczęciem czyszczenia. 

W większości przypadków przetarcie miękką, 

niestrzępiącą się szmatką powinno być 

wystarczające. Nie używaj chemicznych substancji 

czyszczących. 

Zalecamy unikanie stosowania sprejów czyszczących 

i nabłyszczających do mebli, jako że mogą one 

pozostawić białe smugi na urządzeniu.  

17. Zasilanie 

Należy podłączać urządzenie wyłącznie do 

zasilania zgodnego z wymaganiami opisanymi w 

instrukcji i na tabliczce znamionowej.  

Podstawową metodą odłączania wzmacniacza 

od prądu jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, 

dlatego musi być ono łatwo dostępne. 

18. Dziwny zapach 

Jeśli poczuje dziwny zapach lub zobaczysz dym 

wydobywający się z urządzenia wyłącz je 

natychmiast i odłącz od prądu. Skontaktuj się z 

dilerem i nie włączaj ponownie urządzenia. 

19. Uszkodzenia wymagające skorzystania z serwisu  

Sprzęt powinien być serwisowany wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel gdy: 

A. Uszkodzony został kabel zasilający lub wtyk na kablu, lub 

B. Do urządzenia wpadł przedmiot bądź wylał się 

płyn, lub 

C. Urządzenie zostało wystawione na działanie 
deszczu, lub 

D. Urządzenie nie pracuje prawidłowo bądź gra 

zdecydowanie gorzej niż zwykle, lub 

E. Urządzenie zostało upuszczone bądź obudowa 

uszkodzona. 
 

 
Uwaga: By zminimalizować ryzyko porażenia 
prądem nie otwieraj obudowy urządzenia. 
Urządzenie nie zawiera elementów, które mogą być serwisowane 
przez użytkownika. Pozostaw serwisowanie 
wykwalifikowanemu personelowi. 

OSTRZEŻENIE: By zminimalizować ryzyko pożaru lub 

porażenia prądem nie wystawiaj urządzenia na działanie 
deszczu bądź wilgoci. 

Symbol błyskawicy ze strzałką w 

równobocznym trójkącie ostrzega 

użytkownika o obecności nieizolowanego 

„niebezpiecznego napięcia” wewnątrz 

obudowy o wystarczającej wartości by 

stanowić ryzyko porażenia prądem. 

Znak wykrzyknika w trójkącie 

równobocznym informuje użytkownika o 

ważnych informacjach dotyczących 

użytkowania bądź serwisowania zawartych 

w instrukcji. 

UWAGA: W Kanadzie i USA dopilnuj by szeroki pin 

wtyku zasilającego trafił do odpowiedniego otworu w 
gniazdku. Upewnij się również, że włożyłeś wtyk do 
końca w gniazdku. 

Produkt Klasy II 
To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II 

lub podwójnie izolowanym. Zostało zaprojektowany w 

taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia 

z uziemieniem elektrycznym. 

Ostrzeżenie 
Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia od 

prądu i powinna być łatwo dostępna. 

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa 
To urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z 

międzynarodową normą bezpieczeństwa 

elektrycznego IEC / EN 62368-1. 

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów 

FCC. Działanie podlega następującym dwóm 

warunkom: 

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie 

odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które 

mogą powodować niepożądane działanie. 

Instalacja budynku powinna być traktowana jako 

zapewniająca ochronę zgodnie z wartością 

znamionową gniazdka ściennego. 

 

Uwagi dot. instalacji 
Aby zapewnić właściwe odprowadzanie ciepła, nie 

instaluj urządzenia w ograniczonej przestrzeni, takiej 

jak szafka, itd. 

□ Zaleca się więcej niż 0.3m. 

□ Nie należy umieszczać innego urządzenia na tym wzmacniaczu. 
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Informacje FCC (dla klientów w USA) 
PRODUKT 

Ten produkt jest zgodny z częścią 15 przepisów FCC. 

Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych 
zakłóceń, oraz 

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie 

odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które 

mogą powodować niepożądane działanie. 

WAŻNE: NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ TEGO 
PRODUKTU 

Ten produkt, jeśli zostanie zainstalowany zgodnie z 

instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, spełnia 

wymagania FCC. Modyfikacje, które nie zostały 

wyraźnie zatwierdzone przez ARCAM, mogą pozbawić 

użytkownika prawa do używania produktu, 

przyznanego przez FCC. 

UWAGA 

Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny 

z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, 

zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały 

opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony 

przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach 

domowych. 

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować 

energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie 

zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może 

powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji 

radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie 

wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli ten 

produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 

radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i 

włączając produkt, użytkownik jest zachęcany do 

podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego 

lub więcej następujących środków: 

□ Zień orientację lub lokalizację anteny 

□ Zwiększ odległość między urządzeniem a 

odbiornikiem. 

□ Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie, niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik. 

□ Skonsultuj się z lokalnym dilerem tego typu 

produktów tej marki, lub doświadczonym specjalistą 

RTV 

Informacje dot. Bezpieczeństwa (dla 
europejskich użytkowników) 
□ Unikaj wysokich temperatur. Zapewnij 

wystarczające rozpraszanie ciepła z urządzenia. 

□ Obchodź się delikatnie z kablem zasilającym. 
Przy odłączaniu trzymaj kabel za wtyk. 

□ Chroń urządzenie przed wilgocią i kurzem. 

□ Odłącz urządzenie od prądu jeśli nie będziesz go 

używać przez dłuższy czas. 

□ Nie bloków otworów wentylacyjnych. 

□ Dbaj by do środka nie dostały się żadne 
przedmioty. 

□ Nie dopuszczaj do kontaktu ze środkami 

owadobójczymi, benzenem, czy rozcieńczalnikiem. 

□ Nigdy nie domontuj i nie modyfikuj urządzenia w 
żaden sposób. 

□ Nie blokuj wentylacji urządzenia kładąc na nim 

przedmioty typu gazeta, serweta. 

□ Nie ustawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, 

takich jak np. świece. 

□ Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących 

utylizacji baterii. 

□ Nie narażaj urządzenia na kapiące lub 
rozpryskujące się ciecze. 

□ Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów 
wypełnionych płynami, takich jak wazony. 

□ Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. 

□ Gdy wyłącznik znajduje się w pozycji OFF urządzenie 

nie jest całkowicie odłączone od prądu. 

□ To urządzenie powinno być ustawione w pobliżu 

gniazdka, tak by było ono łatwo dostępne

Uwaga dot. recyklingu 

Materiały opakowaniowe tego produktu nadają się 

do recyklingu i mogą być ponownie użyte. Wszelkie 

materiały należy utylizować zgodnie z lokalnymi 

przepisami dotyczącymi recyklingu. 
 

Pozbywając się urządzenia, postępuj zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 
 

Baterii nigdy nie należy wyrzucać ani spalać, lecz 

należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 

dotyczącymi utylizacji baterii. 
 

Ten produkt i dostarczone akcesoria, z wyjątkiem 

baterii, podlegają dyrektywie WEEE. 

 

Prawidłowa utylizacja tego produktu 
Oznaczenia te wskazują, że tego produktu nie 

należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi w 

całej UE. 
 

Pb 

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub 

zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego 

usuwania odpadów oraz w celu ochrony zasobów 

materialnych, produkt ten należy poddać recyklingowi w 

sposób odpowiedzialny. 

Aby pozbyć się produktu, skorzystaj z lokalnych 

systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze 

sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. 
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Witaj! 

Dziękuje za zakup i gratulujemy wyboru... 
 
 

...wzmacniacza zintegrowanego Arcam SA30. 

Arcam produkuje specjalistyczne produkty audio o wysokiej klasie od ponad czterech dekad, a nowy 

zintegrowany wzmacniacz SA30 jest najnowszym z długiej linii wielokrotnie nagradzanych urządzeń klasy Hi-

Fi. Konstrukcja serii HDA opiera się na doświadczeniach Arcama jako jednej z najbardziej szanowanych 

brytyjskich firm audio, wykorzystanych aby stworzyć jak dotąd najlepszą gamę wzmacniaczy stereo marki 

Arcam - zaprojektowanych i zbudowanych z myślą o wieloletniej przyjemności ze słuchania. 

Ta instrukcja jest przewodnikiem, który pomoże Ci w instalacji i użytkowaniu SA30 oraz zawiera informacje 

na temat jego bardziej zaawansowanych funkcji. Skorzystaj ze spisu treści na następnej stronie, aby znaleźć 

interesującą Cię sekcję. 

Mamy nadzieję, że Twój produkt da Ci lata bezproblemowego działania. W mało prawdopodobnym przypadku 

jakiejkolwiek usterki lub jeśli potrzebujesz jedynie dodatkowych informacji o produktach Arcam, nasza sieć 

dealerów chętnie Ci pomoże. Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej Arcam pod 

adresem www.arcam.co.uk. 

 

Zespół twórców SA30

http://www.arcam.co.uk./
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Wzmacniacz Arcam SA30 
Zintegrowany wzmacniacz Arcam SA30 zapewnia 

wiodącą w swojej klasie jakość dźwięku w celu najlepszej 

reprodukcji muzyki z tradycyjnych źródeł dźwięku, jak i 

różnych internetowych serwisów streamingowych. 

strumieniowego w Internecie. 

SA30 wyposażono również w potężną funkcję korekcji 

akustyki pomieszczenia Dirac Live, którą 

wykorzystujemy w wielu naszych produktach 

zdobywając ogromne uznanie użytkowników. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Arcama w 

projektowaniu wzmacniaczy, w tym produkcie 

wykorzystaliśmy komponenty najlepszej jakości i 

praktykę inżynieryjną, by zaoferować urządzenie, 

które zapewni wiele lat muzycznej przyjemności i 

niezawodnej działania. 

SA30 został zaprojektowany tak, by dać użytkownikom szansę 

doświadczenia ich ulubionej muzyki na nowo. 

Umiejscowienie urządzenia 
□ Ustaw wzmacniacz na płaskiej, stabilnej powierzchni, 

unikając bezpośredniego światła słonecznego i źródeł 

ciepła lub wilgoci. 

□ Nie umieszczaj SA30 na wzmacniaczu mocy lub 
innym źródle ciepła. 

□ Nie umieszczaj wzmacniacza w zamkniętej 

przestrzeni, takiej jak szafka, chyba że zapewniona 

jest odpowiednia wentylacja. W czasie pracy SA30 

może się nagrzewać. 

□ Nie ustawiaj urządzenia na tym komponencie 

ponieważ może to utrudniać prawidłową 

wentylację, a w rezultacie przegrzewanie się 

wzmacniacza. (Także urządzenie ustawione na 

wzmacniaczu zrobi się gorące.) 

□ Upewnij się, że odbiornik zdalnego sterowania po 

prawej stronie wyświetlacza na panelu przednim nie 

jest zasłonięty, w przeciwnym razie utrudni to 

korzystanie z pilota. 

□ Nie ustawiaj gramofonu na tym wzmacniaczu. Są 

one wysoce wrażliwe na zakłócenia generowane 

przez zasilacze, co jest słyszalne w trakcie 

odtwarzania jako szum/buczenie, jeśli gramofon 

stoi zbyt blisko. 

□  Normalne działanie urządzenia może być 

zakłócane przez silne zakłócenia 

elektromagnetyczne. W takim przypadku 

wystarczy zresetować urządzenie za pomocą 

przycisku zasilania lub przenieść urządzenie w 

inne miejsce. 

 

Zasilanie 
Wzmacniacz ten jest dostarczany z wtyczką sieciową 

już zamontowaną na przewodzie. Sprawdź, czy 

dostarczona wtyczka pasuje do twojego źródła 

zasilania - jeśli potrzebujesz nowego przewodu 

zasilającego, skontaktuj się ze sprzedawcą Arcama. 

Jeśli napięcie sieciowe lub wtyczka sieciowa są inne 

nie wymagane, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą Arcama 

Wciśnij wtyczkę IEC kabla zasilającego do gniazda 

zasilania z tyłu wzmacniacza do końca. Podłącz 

drugi koniec kabla do gniazdka elektrycznego. 

 

Interkonekty 
Zalecamy stosowanie wysokiej jakości kabli 

ekranowanych zaprojektowanych do określonego 

zastosowania. Inne kable będą miały różne 

charakterystyki impedancji, które obniżą wydajność 

twojego systemu (na przykład nie używaj okablowania 

przeznaczonego do wideo do przenoszenia sygnałów 

audio). Wszystkie kable powinny być tak krótkie, jak to 

praktycznie możliwe. 

Dobrą praktyką przy podłączaniu sprzętu jest 

upewnienie się, że okablowanie zasilające znajdują się 

jak najdalej od kabli audio. Niezastosowanie się do 

tego może spowodować pojawienie się niepożądanych 

zakłóceń w sygnale audio. 
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FLAC FLAC Decoder Copyright © 2000, 2001, 

2002,  2003,  2004,  2005,  2006,  2007, 

2008 Josh Coalson 

Redystrybucja i wykorzystanie w 

postaci źródłowej i binarnej, z 

modyfikacjami lub bez, są 

dozwolone pod warunkiem 

spełnienia następujących warunków: 

- Redystrybucje kodu źródłowego 

muszą zawierać powyższą 

informację o prawach autorskich, 

niniejszą listę warunków i 

następujące wyłączenie 

odpowiedzialności.. 

- Redystrybucje w formie binarnej 

muszą zawierać powyższą 

informację o prawach autorskich, 

niniejszą listę warunków i 

następujące wyłączenie 

odpowiedzialności w dokumentacji 

i / lub innych materiałach 

dostarczonych wraz z dystrybucją. 

- Ani nazwa Fundacji Xiph.org, ani 

nazwiska jej współpracowników 

nie mogą być wykorzystywane do 

promowania lub promowania 

produktów pochodzących z tego 

oprogramowania bez uprzedniej 

pisemnej zgody. 

 

 Apple, AirPlay i logo AirPlay, iPod, 

iPhone i iPad są znakami towarowymi 

firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w 

Stanach Zjednoczonych i innych 

krajach. App Store jest znakiem 

usługowym Apple Inc. 

AirPlay 2 działa z iPhone'em, iPadem i 

iPodem touch z iOS 11.4 lub 

nowszym, Mac z OS X Mountain Lion 

lub nowszym oraz PC z iTunes 10.2.2 

lub nowszym. 
 Logo Wi-Fi CERTIFIED to znaki 

certyfikacyjne stowarzyszenia Wi-Fi 

Alliance. 

 
 
 
 

 

 

Google, Google Play, wbudowany 

Chromecast i inne powiązane znaki 

to znaki towarowe Google LLC. 

Asystent Google wymaga 

połączenia z Internetem i nie jest 

dostępny w niektórych krajach i 

językach. Dostępność i reagowanie 

niektórych funkcji i usług zależy od 

urządzenia, usługi i zależy od sieci i 

może nie być dostępny we 

wszystkich obszarach. 

Kontrolowanie niektórych urządzeń w 

domu wymaga zgodnych urządzeń 

inteligentnych. Mogą być wymagane 

subskrypcje usług i aplikacji oraz 

mogą obowiązywać dodatkowe 

warunki i / lub opłaty.  

 

  

MQA i urządzenie Sound Wave są 

zastrzeżonymi znakami towarowymi 

firmy MQA, Limited.© 2016 

MP3 Technologia dekodowania dźwięku 

MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer 

IIS i Thomson multimedia. 

 

FLAC cont. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST 

DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY 

PRAW AUTORSKICH I 

WSPÓŁPRACOWNIKÓW W POSTACI 

OBECNEJ I WSZELKIE WYRAŹNE LUB 

DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM 

RĘKOJMI DOMNIEMANE GWARANCJE 

PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I 

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 

CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM 

WYPADKU FUNDACJA LUB 

WSPÓŁTWÓRCY NIE PONOSZĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

JAKIEKOLWIEK SZKODY 

BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 

UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, 

PRZYKŁADNE LUB WTÓRNE (W TYM, 

ALE NIE OGRANICZONE DO, 

ZAMÓWIENIA SUBSTYTUTU 

TOWARÓW LUB USŁUG; STRAT W 

ZAKRESIE UŻYTKOWANIA, DANYCH 

LUB ZYSKÓW; PRZERW 

BIZNESOWYCH), JAKKOLWIEK 

SPOWODOWANYCH I NA PODSTAWIE 

JAKIEJKOLWIEK TEORII 

ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET 

WYNIKAJĄCEJ Z KONTRAKTU, 

BEZPOŚREDNIEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DELIKTU 

(W TYM ZANIEDBANIA) WYNIKAJĄCE 

W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z 

WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO 

OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI 

UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ OSTRZEŻONY 

O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI.,  

 

Informacje o znakach towarowych 

PL 
 
 
 



 

EN-8 

 

 

INTEGRATED AMPLIFIER 

POWER 

PHONES AUX 

 SA30 grzeje się przy normalnym użytkowaniu, niemniej 
przy dłuższym odsłuchu na wysokim poziomie głośności 
może mocno się nagrzać. 

 
 

Złącza i elementy sterujące na przednim panelu 

 

 
 
 

REGULACJA GŁOŚNOŚCI 
Zobacz “Regulacja głośności”na 

stronie EN-13 

WEJŚCIE AUX 
Wejście analogowe stereofoniczne 

3.5mm, przeznaczone do podłączenia 

zewnętrznego źródła analogowego 

 
WSKAŹNIK ZASILANIA I 

WŁĄCZNIK 
Zobacz “Włączanie” na stronie EN-

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU INPUT- INPUT+ DIRAC MUTE INFO DIRECT DISPLAY BAL 
  

 
 
 
 

 

PHONES 
3.5 3,5 mm wyjście słuchawkowe. 

Zobacz “Odsłuch przez słuchawki” na stronie EN-
13 

 
 
 
 
 
 
 

PRZYCISKI NA 
FRONCIE 

MENU Otwiera menu konfiguracji. Zobacz “Menu konfiguracji” na stronie EN-20. 

INPUT- / INPUT+ Umożliwia wybór aktywnego wejścia. Zobacz “Wybór wejścia audio” na stronie EN-12. 

DIRAC Wybiera krzywą korekcji akustyki Dirac. Zobacz “Dirac Live for Arcam” na stronie EN-15. 

MUTE Wycisza różne wyjścia audio. Zobacz “Wyciszanie wyjść” na stronie EN-13. 

INFO Przełącza miedzy informacjami wyświetlanymi w dolnej część wyświetlacza na 
panelu przednim gdy wybrane jest wejście Net lub USB. 

DIRECT Włącza lub wyłącza tryb  Analogue Direct. Zobacz“Analogue Direct” na stronie EN-13. 

DISPLAY Regulacja jasności wyświetlacza. Zobacz “Wyświetlacz” na stronie EN-12. 

BAL Regulacja balansu między kanałami na wyjściu. Zobacz “Balans” na stronie EN-20. 
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Złącza i elementy sterujące na tylnym panelu

 
 
 

ARC/eARC 

EN 
WEJŚCIA CYFROWE AUDIO 

GNIAZDO ZASILANIA 
Podłącz tu kabel zasilający 

SELEKTOR NAPIĘCIA 
Upewnij się, że wybrane 

zostało właściwe napięcie 

Połącz z wejściem telewizora 

obsługującym ARC/eARC.Zobacz 

“Wejście ARC/eARC”na stronie EN-

13 

 ANTENA WiFi 
Podłącz tu antenę WiFi jeśli 

zamierzasz używać 

bezprzewodowego połączenia z 

siecią 

Wejście optyczne i koaksjalne. 

Zobacz “Cyfrowe wejścia 

audio” na stronie EN-12 

TERMINALE GŁOŚNIKOWE 
Zobacz “Podłączanie kolumn” na 

stronie EN-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIEĆ 
Połącz ten port ze swoim routerem 

za pomocą kabla Ethernet. Zobacz 

“Sterowanie przez system 

automatyki domowej” na stronie 

EN-14 

 
USB Type A 

Ten port USB umożliwia odtwarzanie 

plików muzycznych z pendrivów. 

RS232 
To złącze umożliwia sterowanie za 

pomocą systemu automatyki 

domowej innej marki, lub 

komputera. Zobacz “Sterowanie 

przez system automatyki domowe” 

na stronie EN-14 

ANALOGOWE WEJŚCIA 
AUDIO 

Wejścia phono i liniowe. Zobacz 

“Analogowe wejścia audio” na 

stronie EN-12 oraz “Wejście 

Phono” na stronie EN-12 

WYJŚCIE Z 
PRZEDWZMACNIACA 

Może być wykorzystane w 

systemie z bi-ampingiem. Zobacz 

“Wyjście z przedwzmacniacza”na 

stronie EN-13 

ZACISK UZIEMIENIA DLA 
GRAMOFONU 

Do podłączenia kabelka 

uziemiającego z gramofonu 

To złączenie nie może być 
wykorzystywane jak 
uziemienie zabezpieczające

 
 
 
 
 

 

DIGITAL IN 

NET R L 

SAT GAME AV 

ARC / eARC 

WiFi ANTENNA WiFi ANTENNA 

BD 
4-16 OHMS 

SERVICE 

POWER INLET 

USB 

5V 100mA 

L 

SUPPLY 

VOLTAGE 

RS232 

R 

SWITCH POSITIONS 

110-120V/220-240V ~ 50/60Hz 115 = 110 - 120V ~ 

500W MAX 230 = 220 - 240V ~ 

CD PVR STB 

ANALOGUE IN 

PHONO 

(MM) 

PHONO 

(MC) 

PRE 

OUT 
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Przeczytaj sekcje “Lokalizacja urządzenia”, “Zasilanie” i 
“Interkonekty” na stronie EN-6 zanim podłączysz swój 
wzmacniacz SA30! 
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Podłączanie kolumn 
 
 

Istnieje wiele różnych sposobów podłączenia 

głośników do wzmacniacza SA30. W poniższej sekcji 

opisano, jak podłączyć głośniki i wzmacniacz dla 

najczęstszych konfiguracji. 

 

Pojedyncze kable 
Jeśli każdy głośnik ma więcej niż jedną parę zacisków 
połączeniowych, użyj zacisków oznaczonych „LF” lub 
„bas”. 

Podłącz czerwony biegun dodatni złącza prawego 

głośnika na wzmacniaczu (oznaczony R+) do 

dodatniego złącza prawego głośnika. Podobnie 

podłącz czarny zacisk ujemny złącza prawego 

głośnika na wzmacniaczu (oznaczony R-) do 

ujemnego złącza głośnika. Powtórz proces dla 

lewego głośnika,Używając terminali wzmacniacza 

oznaczonych L+ i L-. 
OSTRZEŻENIE: Jeśli Twoje kolumny wyposażone 

są w podwójne gniazda głośnikowe metalowy 

element będzie łączył terminale niskich i wysokich 

częstotliwości; przy podłączeniu kolumn 

pojedynczymi kablami głośnikowymi nie wolno usuwać 

tego elementu. 
 

 
 
 
 
 
 

Uwagi dotyczące podłączania kolumn 
□ Nie podłączaj kabli do wzmacniacza, gdy jest on włączony. Przed rozpoczęciem wykonywania połączeń 

zalecamy całkowite odłączenie wzmacniacza od zasilania. 

□ Przed włączeniem wzmacniacza po raz pierwszy po podłączeniu do głośników sprawdź dokładnie 

wszystkie połączenia. Upewnij się, że nieosłonięte przewody lub kable nie stykają się ze sobą lub z 

obudową wzmacniacza (co może powodować zwarcia) oraz że podłączyłeś dodatn ie (+) złącze z 

dodatnim i ujemne (-) z ujemnym. Sprawdź okablowanie zarówno od strony wzmacniacza, jak i kolumn.  

□ Po wykonaniu połączeń: włącz wzmacniacz, wybierz źródło, a następnie stopniowo zwiększaj głośność do 

wymaganego poziomu odsłuchu. Jeśli nie jesteś pewny, jak połączyć ze sobą elementy systemu skontaktuj się 

ze sprzedawcą Arcama, który chętnie Ci pomoże 

 

DIGITAL IN 
R CLASS 2 

WIRING 
L 

HF SAT GAME AV HF 

BD 
4-16 OHMS 

LF LF 

PVR STB PHONO PHONO 

(MM) (MC) 

PRE 

OUT 

LOGUE IN 

R L 
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Bi-Amping 
Bi-amping to napędzanie sekcji nisko i średnio-

wysokotonowej kolumn z osobnych wzmacniaczy. 

Bi-amping wymaga stosowania dwóch wzmacniaczy 

na kanał. W normalnym układzie SA30 będzie 

wykorzystywany do napędzania sekcji wysokotonowej, 

a inny wzmacniacz (np.Arcam PA240) będzie napędzał 

sekcje basowe. 

Połącz SA30 z kolumnami tak jak opisano to dla 

połączenia pojedynczym kablem, tyle że powinien być 

połączony z terminalami oznaczonym jako ‘HF’, czyli 

dla wysokich częstotliwości. Następnie połącz PA240 z 

terminalami „LF”, czyli basowymi jak pokazano na 

rysunku.   Para interkonektów analogowych będzie 

potrzebna do połączenia wyjścia z przedwzmacniacza 

SA30 z wejściem drugiego wzmacniacza.  

 

UWAGA: Metalowy element łączący terminale basowe 

(LF) i wysokotonowe (HF) MUSI ZOSTAĆ USUNIĘTY. 

Jeśli tego nie zrobisz może dojść do uszkodzenia obu 

wzmacniaczy, co nie będzie objęte ich gwarancją.  
 

DIGITAL IN 
R 

SAT GAME AV 

CLASS 2 

WIRING 

L 

BD 
4-16 OHMS 

R L 

   

STB 

HF 
PHONO PHONO 

(MM) (MC) 

PRE 

OUT 

HF 

Usuń 

zworki 

Usuń 

zworki 
LF LF 

PA240 

  INR INL  

INR INL 

GAIN INPUT MODE 

25dB 31dB RCA XLR ST BRIDGE DM 

 
 

 
OUTR OUTL 

    + R - + L        -  
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MusicLife 

 
UŻYTKOWANIE 
 
 

Włączanie 
Przycisk POWER włącza i wyłącza urządzenie. Wskaźnik 

LED wskazuje stan wzmacniacza: zmienia kolor z 

czerwonego na pomarańczowy, a następnie biały, jeśli 

podłączone jest zasilanie sieciowe i urządzenie jest 

włączone. 

Menu konfiguracji 
Manu konfiguracji wzmacniacza SA30 umożliwia 

dostosowanie niektórych funkcji wzmacniacza do 

potrzeb użytkownika. Więcej informacji w sekcji „Menu 

konfiguracji” na stronie EN-20. 

 

Automatyczny Standby 
Aby zachować zgodność z międzynarodowymi 

przepisami dotyczącymi produktów konsumenckich, 

urządzenie zaprojektowano tak, aby przechodziło w 

tryb czuwania o niskim zużyciu energii, jeśli przez 

dłuższy czas nie zostanie wykryta interakcja 

użytkownika ani sygnał wejściowy audio (domyślny 

czas to 20 minut). Urządzenie można wybudzić z 

trybu standby obracając pokrętło głośności na 

panelu przednim w dowolnym kierunku lub 

naciskając klawisz POWER na pilocie. 

W menu konfiguracji można zmieniać czas, po którym 

następu jej automatyczne przełączenie w tryb standby. 

Uwaga: jeśli timer trybu zostanie wyłączony (OFF), to 

funkcja nie będzie działać. 

 

Wyświetlacz 
Naciśnij na pilocie lub panelu frontowym by 

zmienić jasność wyświetlacza. Dostępne poziomy 

jasności to: ‘FULL’ (pełna jasność), ‘DIM‘ (przygaszony) 

lub ‘OFF” wyłączony. 

Jeśli SA30 zostanie wyłączony przy jasności wyświetlacza 
ustawionej na „OFF”, wyświetlacz chwilowo powróci do 
pełnej jasności, a następnie wyłączy się, gdy urządzenie 
zostanie ponownie włączone.

Wybór wejścia 
Wyboru wejść można dokonać za pomocą  

Na panelu przednim albo za pomocą pilota używając 

odpowiednich przycisków, czyli: , , , 
,      ,      ,       , ,    ,      lub      . W każdym 

przypadku wybierane jest źródło podłączone do 
wejścia oznaczonego zgodnie z nazwą przycisku. 

 

Wejścia cyfrowe audio 
SA30 wyposażono w dwa wejścia koaksjalne i dwa 

optyczne, do których można podłączyć odpowiednie wyjścia 

różnych źródeł. Mimo że wejścia oznaczono 

nazwami konkretnych źródeł mogą one być 

używane z innymi urządzeniami wyposażonymi w 

odpowiednie wyjścia. 
 

BD Przeznaczone do współpracy z cyfrowym 

wyjściem koaksjalnym odtwarzacza Blu-

ray lub DVD 

AV Przeznaczone do współpracy z cyfrowym 

wyjściem koaksjalnym urządzenia audio-

video typu odtwarzacz video, czy 

telewizor. 

SAT Przeznaczone do współpracy z 

optycznym wyjściem cyfrowym dekodera 

telewizji satelitarnej bądź kablowej.  

GAME Przeznaczone do współpracy z 

optycznym wyjściem konsol do gier 
 

 

OSTRZEŻENIE: SA30 obsługuje wyłącznie 2-

kanalowy sygnał PCM. Nie próbuj odtwarzacz na 

nim sygnału wielokanałowego jakiegokolwiek typu 

ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie 

wzmacniacza i kolumn.

Wejścia analogowe 
Co prawda wejścia opisane są nazwami konkretnych 

urządzeń, ale wszystkie mają takie same parametry i 

mogą być używane z dowolnym analogowym źródłem 

liniowym. 
 

AUX Wejście analogowe 3.5mm na przednim 

panelu przeznaczone do podłączania 

źródeł typu odtwarzacze MP3. 

STB Przeznaczone do połączenia z 

analogowymi wyjściami tunerów 

telewizyjnych 

PVR Przeznaczone do współpracy z wyjściami 

analogowymi odtwarzacza video, bądź 

podobnych urządzeń 

CD Przeznaczone do współpracy z wyjściem 

analogowym odtwarzacza CD 

 
Wejście Phono 
SA30 wyposażono w układ wzmacniający sygnał z 

niskonapięciowych wkładek gramofonowych typu 

MM (moving magnet) lub MC (moving coil). 

Każdemu rodzajowi wkładek dedykowane jest osobne 

wejście na tylnym panelu wzmacniacza. By wybrać 

którego typu chcesz używać sprawdź sekcję „Wejście  

Phono” na stronie EN-21 

Specyfikację wejścia phono znajdziesz w sekcji “SA30 

Specyfikacja” na stronie EN-25. 

 
 

OSTRZEŻENIE: NIGDY nie podłączaj źródła 

liniowego do tego wejścia Spowodowałoby to 

poważne uszkodzenie zarówno wzmacniacza jak i 

kolumn spowodowanego dodatkowym 

wzmocnieniem sygnału trafiającego do tego 

wejścia. Takiego uszkodzenia nie obejmuje 

gwarancja. 
 

 
 

UWAGA: Upewnij się, że wybrałeś wejście 

odpowiednie dla Twojej wkładki. Wymagania rożnych 

wkładek mogą doprowadzić do uszkodzenia 

wzmacniacza i kolumn z powodu dodatkowego 

wzmocnienia sygnału dostarczanego przez wejście 

phono. Takie uszkodzenie nie jest objęta gwarancją. 

 
USB 
Wejście przeznaczone do odtwarzania plików 

muzycznych z pendrivów lub podobnych nośników 

USB. Po prostu podłącz pendrive do wejścia i przeglądaj 

zawartość za pomocą pilota. 

 

Sieciowe wejścia audio 
By wykorzystać możliwości sieciowe wzmacniacza 

SA30 przeczytaj sekcję “Podłączanie do sieci” na stronie 

EN-14, co pozwoli Ci używać AirPlaya, wbudowanego 

Chromecasta oraz odtwarzać muzykę z NASa za 

pomocą aplikacji Arcam Music Life. 
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Wejście ARC/eARC 
Podłącz to złącze do wejścia wideo HDMI urządzenia 

wyświetlającego. Jest ono kompatybilna z HDMI 

Enhanced Audio Return Channel (eARC), a także ze 

standardowym Audio Return Channel (ARC). Jeśli 

masz obsługiwany telewizor, dźwięk z wewnętrznego 

tunera telewizora (np. Freeview, Freesat, DVB-T) 

będzie dostępny poprzez wejście „Display” 

wzmacniacza SA30. 

 

Odsłuch 

Regulacja głośności 
Używają pokrętła na froncie urządzenia (bądź 

przycisków na pilocie) możesz zmieniać głośność. 

Kręcąc gałką w prawo zwiększysz głośność, kręcąc 

w lewo zmniejszysz. 
 

Odsłuch przez słuchawki 

Wyjście słuchawkowe (PHONES) współpracuje ze 

słuchawkami o impedancji od 16Ω do 2kΩ, 
zaterminowanych wtykiem stereofonicznym 3.5mm. 

Wyjścia z przedwzmacniacza i głośnikowe są 

wyciszone gdy podłączone zostaną słuchawki. 

Wszystkie te wyjścia można skonfigurować tak, by 

były aktywne także po podłączeniu słuchawek, 

korzystając z funkcji  w menu 

konfiguracji. Zobacz sekcję  “Phones Ovr” na stronie 

EN-20 by uzyskać więcej informacji. 

Wyjście słuchawkowe jest zawsze aktywne, chyba że 

wzmacniacz został wyciszony (mute). 
 

Wyciszanie wyjść 
Wyjścia wzmacniacza SA30 mogą zostać wyciszone  za 
pomocą funkcji MUTE - wystarczy wcisnąć odpowiedni 
przycisk na panelu frontowym bądź na pilocie. Jeśli 
urządzenie zostanie wyciszone, wskaźnik zasilania na panelu 
przednim zmieni kolor na pomarańczowy, a na wyświetlaczu 
pojawi się „MUTE” zamiast poziomu głośności. 

Aby anulować wyciszenie, naciśnij MUTE po raz drugi lub 
dostosuj głośność (obracając pokrętło regulacji głośności lub 
naciskając klawisze regulacji głośności na pilocie). 

Regulacja balansu 
Ustawienie balansu pozwala zwiększyć głośność 

jednego kanału (lewego lub prawego) w stosunku do 

drugiego. Zmiana balansu może pomóc w 

przywróceniu prawidłowego obrazu stereo dla 

pozycji odsłuchu nie na środku. 

By dopasować balanse naciśnij  na pilocie 

lub na panelu frontowym albo przez menu konfiguracji. 

Więcej informacji znajdziesz w sekcji “Balans” na 

stronie EN-20. 

Analogue Direct 
By zastosować funkcję korekcji akustyki 

pomieszczenia Dirac Live, SA30 konwertuje sygnały z 

wszystkich wejść analogowych do postaci cyfrowej 

wykorzystując konwerter analogowo-cyfrowy (ADC). 

Gdy sygnał zostanie już przetworzony przez 

wbudowane DSP (cyfrowy procesor dźwięku) jest on  

konwertowany  z powrotem do postaci analogowej za pomocą 

wysokiej klasy przetwornika cyfrowo-analogowego 

(DAC). 

Funkcja DIRECT umożliwia ominięcie ADC, DSP i DACa by 

wysłać sygnał analogowy bezpośrednio do stopnia 

przedwzmacniacza zachowując najczystszą możliwą 

ścieżkę sygnału audio. 

Ikona na wyświetlaczu wskazuje, czy bezpośrednia 

ścieżka sygnału jest aktywna dla aktywnego w danym 

momencie wejścia. 
 

 

 
Funkcja Analogue direct aktywna. ADC, DSP i 

DAC omijane. 

 

 
Funkcja Analogue direct wyłączona. Sygnał 

przetwarzany przez ADC, DSP i DAC. 

 
 

Uwaga: Analogue Direct można włączyć wyłącznie dla 

wejść: CD, PVR, STB i PHONO. 

Gdy funkcja jest włączona nie można korzystać z 

systemu korekcji akustyki DIRAC. 

Tryb procesora 
Tryb procesora można przypisać do większości wejść 

analogowych. W tym trybie SA30 ma ustawiony stały 

poziom wyjściowy. Szczegółowe informacje na temat 

określania, które wejścia mają korzystać z trybu 

procesora można znaleźć w sekcji „Wejście PM” na 

stronie EN-20. Aby ustawić żądany stały poziom 

głośności, sprawdź sekcję „Wejście PM” na stronie PL-

20. 

 

Wyjście z przedwzmacniacza 
By używać SA30 jako przedwzmacniacza, albo w 

systemie z bi-ampingiem, połącz wyjście PRE-OUT z 

wejściem wzmacniacza. 
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Łączenie z siecią 
 

 

 
 
 
 

 
Aby korzystać z wbudowanej funkcji AirPlay i 

Chromecast, musisz podłączyć wzmacniacz do sieci 

domowej za pomocą połączenia bezprzewodowego 

lub przewodowego. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, 

jak to zrobić. 

Uwaga: Przed próbą skonfigurowania połączenia 
bezprzewodowego upewnij się, że dostarczona antena 
WiFi jest zamontowana w gnieździe antenowym z tyłu 
SA30.. 

Uwaga: Gdy używane jest połączenie 
przewodowe, połączenie bezprzewodowe jest 
automatycznie wyłączane. 

 

Sterowanie z pomocą systemu 
automatyki domowej 
Po podłączeniu do sieci SA30 może być 

kontrolowany i monitorowany zdalnie za pomocą 

dedykowanego oprogramowania do automatyki 

domowej. 

Te same możliwości daje wejście RS232. 

Dostępne są różne systemy innych firm, zapewniające 

zaawansowaną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami 

domowej rozrywki. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 

instalatorem w celu uzyskania szczegółowych 

informacji. Szczegóły techniczne protokołu zdalnego 

sterowania są dostępne na żądanie. Uzyskasz je 

kontaktując się z Arcamem pod adresem 

luxurysupport@harman.com. 

Szczegółowe informacje na temat dostępnych 

elementów sterujących można znaleźć w dokumencie 

dotyczącym sterowania, który można znaleźć na 

stronie www.arcam.co.uk. 

Uwaga:  Aby połączyć SA30 z siecią bezprzewodową, 
postępuj zgodnie z instrukcjami „Połączenie 
bezprzewodowe” albo w sekcji„Konfiguracja AirPlay” albo 
w „Konfiguracja wbudowanego Chromecasta”. 

Konfiguracja AirPlay 

Połączenie kablowe 
Włącz zasilanie i podłącz kabel Ethernet do SA30. 

Aby słuchać dźwięku przez AirPlay na SA30, 

upewnij się, że urządzenie Apple jest podłączone do 

tej samej sieci co SA30 i po prostu wybierz SA30 

jako urządzenie do odtwarzania dźwięku przez 

AirPlay. 

Uwaga: SA30 pojawi się jako SA30-xxxxxx w menu  

Airplay speaker, gdzie xxxxxx to ostatnie 6 cyfr adresu 
MAC wzmacniacza. 

 

Połączenie bezprzewodowe 
Upewnij się, że urządzenie Apple jest podłączone do 

sieci bezprzewodowej, z którą chcesz podłączyć 

SA30. 

Zainstaluj anteny Wi-Fi i włącz SA30 

Otwórz menu ustawień Wi-Fi na urządzeniu Apple i 

wybierz SA30 z menu „Skonfiguruj nowy głośnik 

AirPlay”. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

 

Aby słuchać muzyki przez AirPlay na SA30, upewnij się, że 

urządzenie Apple jest podłączone do tej samej sieci co 

SA30 i po prostu wybierz SA30 jako urządzenie do 

odtwarzania dźwięku AirPlay. 

Uwaga: SA30 pojawi się jako SA30-xxxxxx w menu  

Airplay speaker, gdzie xxxxxx to ostanie 6 cyfr adresu 
MAC wzmacniacza. 

 

Konfiguracja wbudowanego 
Chromecasta 

Połączenie kablowe 
Włącz zasilanie i podłącz kabel Ethernet do SA30. 

Wybierz wejście NET. 

Pobierz i otwórz aplikację Google Home. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powinien zostać wyświetlony monit o 

dostępność urządzenia do 

konfiguracji. Jeśli nie, stuknij „Dodaj”, 

a następnie „Konfiguruj urządzenie”. 

Wybierz SA30 i postępuj zgodnie z instrukcjami na 
ekranie.. 

 

Aby z pomocą SA30 słuchać muzyki 

przesyłanej z dowolnej obsługiwanej 

aplikacji, upewnij się, że urządzenie 

jest podłączone do tej samej sieci co 

SA30. Stuknij ikonę wbudowanego 

Chromecasta w aplikacji i wybierz 

SA30 jako urządzenie odtwarzające. 

 
Uwaga: SA30 pojawi się jako SA30-xxxxxx w menu  

konfiguracji, gdzie xxxxxx to ostanie 6 cyfr adresu MAC 
wzmacniacza.

 
Połączenie bezprzewodowe 
Zainstaluj anteny Wi-Fi i włącz SA30. Wybierz 

wejście Net. Pobierz i otwórz aplikację Google 

Home. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powinien zostać wyświetlony monit o dostępność 

urządzenia do konfiguracji. Jeśli nie, stuknij „Dodaj”, a 

następnie „Konfiguruj urządzenie”. 

Wybierz SA30 i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.. 

 

Aby z pomocą SA30 słuchać muzyki przesyłanej z dowolnej 

obsługiwanej aplikacji, upewnij się, że urządzenie jest 

podłączone do tej samej sieci co SA30. Stuknij ikonę 

wbudowanego Chromecasta w aplikacji i wybierz SA30 jako 

urządzenie odtwarzające. 

Uwaga: SA30 pojawi się jako SA30-xxxxxx w menu konfiguracji, gdzie xxxxxx to 
ostanie 6 cyfr adresu MAC wzmacniacza.

Google Home 

Google Home 
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SA30 wyposażony został w funkcję automatycznej 

konfiguracji głośników firmy Dirac Research. Za 

pomocą aplikacji na PC/Mac próbuje one ustawić 

wszystkie niezbędne ustawienia głośników dla 

wszystkich głośników w systemie. Oblicza również 

wartości filtra korekcji pomieszczenia (Room EQ), aby 

usunąć niektóre z najgorszych efektów częstotliwości 

rezonansowych w pokoju odsłuchowym. 

Twój SA30 dostarczany jest z mikrofonem kalibracyjnym, 

który należy podłączyć do gniazda USB komputera PC 

lub Mac podłączonego do tej samej sieci co SA30 i 

ustawić zgodnie z zaleceniami aplikacji Dirac Live for 

Arcam PC / Mac. Mikrofon ten odbiera specjalne dźwięki 

kalibracyjne generowane przez głośniki gdy uruchomiona 

zostanie aplikacja Dirac Live for Arcam. SA30 następnie 

analizuje sygnał i koryguje wszelkie częstotliwości 

rezonansowe w pomieszczeniu, które wymagają kontroli 

przez filtrowanie. 

Aby system był jak najbardziej dokładny podczas 

konfigurowania Dirac Live for Arcam, należy 

przestrzegać kilku zasad: 

□ Zminimalizuj wszelkie dźwięki w tle w pokoju 

odsłuchowym i innych pokojach w pobliżu. 

□ Zamknij drzwi i okna w pokoju odsłuchowym. 

□ Wyłącz wszystkie wiatraki i klimatyzatory. 

□ Zamontuj mikrofon na statywie. 
□ Ustaw mikrofon skierowany do góry na mniej 

więcej wysokości głowy w normalnej pozycji 
odsłuchowej. Nie jest konieczne kierowanie 
mikrofonu bezpośrednio na głośnik generujący 
dźwięk testowy. (Pomaga to, jeśli jesteś w stanie 
ustawić mikrofon dokładnie tam, gdzie normalnie 
byłaby twoja głowa przy odsłuchu, z mikrofonem 
„widzącym” bezpośrednio wszystkie głośniki.) 

Powinieneś włączyć Room EQ dla wejść, które Twoim 

zdaniem skorzystają na tej funkcji, zgodnie z wymaganiami, 

odsłuchu podczas odtwarzania typowego materiału 

muzycznego przez każde wejście. Po wykonaniu obliczeń 

funkcje włącza się poprzez menu konfiguracji lub za pomocą 

panelu przedniego lub przycisku pilota. 

Korekcja akustyki pomieszczenia może pomóc w 

zmniejszeniu problemów wynikających z akustyki 

pomieszczenia odsłuchowego, jednak zwykle o 

wiele lepiej jest spróbować rozwiązać te problemy 

bezpośrednio w pomieszczeniu. Prawidłowe 

ustawienie głośników, adaptacja akustyczna, 

wykończenie ścian i odsunięcie pozycji odsłuchowej 

od ścian powinny ogólnie dać znacznie lepsze 

efekty. Może to być trudne do przeprowadzenia w 

środowisku domowym, więc Room EQ to twój 

następny najlepszy wybór. 
 

Problemy 
Funkcja automatycznej konfiguracji głośników jest 

zwykle bardzo dokładna, ale czasami może 

wygenerować fałszywe wyniki. Problemy mogą 

wynikać z: 

□ dźwięków zewnętrznych lub dudnienie / odgłosów 
z otoczenia odebranych przez mikrofon 

□ Odbicia dźwięku od twardych powierzchni (np. 
Okien czy ścian) zlokalizowanych blisko pozycji 

odsłuchowej, 

□ Bardzo silnych rezonansów akustycznych w 
pomieszczeniu odsłuchowym, 

□ przeszkody (takie jak sofa) między kolumnami a 
mikrofonem. 

Jeśli nadal masz problemy lub chcesz uzyskać jak 

najdokładniejsze wyniki, aby uzyskać najwyższą 

jakość dźwięku przestrzennego, zalecamy ręczną 

metodę ustalania odległości i poziomów głośników.. 

 

 

Pobieranie aplikacji Dirac Live for Arcam 

By pobrać aplikację Dirac Live for Arcam na PC/Maca i 

skróconą instrukcję udaj się na stronę: 

live.dirac.com 

Używanie Dirac 
W SA30 można zapisać do sześciu krzywych Dirac EQ. 

Każde wejście może wykorzystywać inną krzywą, na 

przykład krzywą „Film” na wejściu BD i krzywą „Muzyka” 

na wejściu CD. 

Można to ustawić dla poszczególnych wejść za 

pomocą przycisku DIRAC na panelu przednim lub 

AUDIO przycisku na pilocie. 

Alternatywnie użyj menu Dirac w menu Ustawienia 

audio, aby ustawić krzywą dla każdego wejścia. 

Zobacz „Krzywa Dirac” na stronie EN-20 

Uwaga: Gdy Dirac zostanie uruchomiony po raz pierwszy, 

krzywa zostanie zastosowana do wszystkich wejść. Kolejne 

krzywe nie zostaną automatycznie zastosowane, użyj 
powyższych metod, aby wybrać wymaganą krzywą dla 

danego  wejścia. 

 
Gdy używasz Dirac ikona pojawi się na 

wyświetlaczu. 





Pilot 
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Pilot w zestawie jest zaawansowanym „uniwersalnym” 

pilotem z podświetleniem, który może kontrolować do 

8 urządzeń. Jest wstępnie zaprogramowany do użytku 

z SA30 oraz odtwarzaczami CD i Blu-Ray Arcama. . 

Dzięki obszernej bibliotece kodów można go również 

używać z tysiącami komponentów AV innych firm. 

Zobacz listę kodów na końcu tej instrukcji. 

Upewnij się, że dwie baterie AAA (w zestawie) są 

zainstalowane przed próbą użycia pilota. 

1. Otwórz komorę baterii z tyłu pilota. Aby to zrobić, 

naciśnij zaczep na pokrywie komory baterii, jak 

pokazano strzałką na zaczepie, i zdejmij pokrywę 

baterii. 

2. Włóż dwie baterie ‘AAA’ zgodnie z oznaczeniami w 

komorze. 

3. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii. W 

tym celu umieść zaczep w pokrywie baterii w 

odpowiednim otworze na krótkiej krawędzi 

komory baterii. Teraz naciśnij przeciwny 

koniec pokrywy baterii (z zaczepem) w dół, 

aby pokrywa zrównała się z głównym 

korpusem pilota, a zaczep kliknie. 

Między pilotem a odbiornikiem w przednim panelu 

SA30 nie mogą znajdować się żadne przeszkody. 

 

Uwagi dotyczące baterii: 

Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować 

zagrożenia, takie jak wyciek i pęknięcie. 

Nie mieszaj razem starych i nowych baterii. 

Nie używaj nieidentycznych baterii razem - chociaż 

mogą wyglądać podobnie, różne baterie mogą mieć 

różne napięcia. 

Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) 

każdego akumulatora są zgodne z kierunkiem 

wskazanym w komorze akumulatora. 

Wyjmij baterie ze sprzętu, który nie będzie używany 

przez miesiąc lub dłużej. 

Utylizując zużyte baterie, należy postępować 

zgodnie z przepisami rządowymi lub lokalnymi 

obowiązującymi w danym kraju lub regionie. 

Przydatne informacje 

Podświetlenie 
Podświetlenie włącza się na 8 sekund przy każdym 

wciśnięciu klawisza. Pomoże to w obsłudze pilota w 

ciemnym pokoju. 

 

Migające LEDy 
Krótkie błyśnięcia diod pokazują, że naciśnięto klawisz. 

Wielokrotne krótkie błyski przekazują informacje (np. 

Kod urządzenia) lub sygnalizują początek i udane 

zakończenie sekwencji programowania. 

Symbol ‘*’ jest u używany w instrukcji by zaznaczyć 

błyśnięcie diody. 
 

Limity czasu i nieprzypisane przyciski 
Limit czasu - po 30 sekundach pilot wychodzi ze 

stanu programowania i powraca do normalnej pracy. 

Limit czasu zablokowanego klawisza - Po ciągłym 

naciskaniu dowolnego klawisza przez 30 sekund pilot 

przestaje wysyłać transmisje IR, aby wydłużyć 

żywotność baterii. Pilot pozostaje wyłączony, dopóki 

wszystkie klucze nie zostaną zwolnione. 

Nieprzypisane klawisze - pilot ignoruje wszelkie 

naciśnięcia nieprzypisanych klawiszy dla określonego 

trybu urządzenia i nie przesyła sygnału IR. 
 

Wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii 
Gdy baterie się wyczerpują, podświetlenie miga krótko 

po każdym naciśnięciu przycisku. 

W takim przypadku należy jak najszybciej zamontować 

dwie nowe baterie alkaliczne AAA. 

Pilot jest zgodny z częścią 15 
przepisów FCC 
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za 
zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. 
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w 
instalacjach domowych. To urządzenie generuje, 
wykorzystuje i może emitować energię o 
częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie 
zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z 
instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w 
komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że 
zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej 
instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe 
zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można 
ustalić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, 
użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby 
usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej 
następujących środków: 

Zmień orientację lub lokalizację anteny odbiorczej. 

Zwiększ odległość między urządzeniem a 

odbiornikiem. 

Podłącz urządzenie do gniazdka lub obwodu 

innego niż ten, do którego podłączony jest 

odbiornik. 

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym 

technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. 
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Tryb urządzenia/Źródło 
Ponieważ pilot może sterować zarówno 

wzmacniaczem, jak i szeregiem innych urządzeń, 

wiele przycisków ma więcej niż jedną funkcję w 

zależności od „trybu urządzenia” wybranego na 

pilocie. 

Klawisze urządzenia wybierają źródło w SA30. Po krótkim 

naciśnięciu jednego z tych klawiszy wysyłane jest polecenie 

zmiany źródła w urządzeniu. Zmienia się także 

funkcjonalność pilota do obsługi wybranego urządzenia 

źródłowego. 
 

 
 

 
 

PHONO Wejście phono MM lub MC  

 
AUX Wejście Auxiliary  

 

 
Wejście Network np. Radio 
internetowe/NAS) 

 

 

 Zewnętrzna pamięć USB (Pendrive, etc.)  

 
AV Wejście AV (używane z TV)  

 
SAT Wejście Satellite  

 

PVR 
Wejście PVR/odtwarzacz video (lub 
rejestrator cyfrowy) 

 

 

 Wejścia dla konsoli do gier  

 
BD Blu-ray lub DVD  

 
CD Wejście odtwarzacza CD  

 
STB Wejście dekodera kablówki  

Każdy tryb urządzenia zmienia działanie wielu 

przycisków pilota, by umożliwić sterowanie wybranym.  

Pilot pozostaje w ostatnio wybranym trybie urządzenia, więc 

nie jest konieczne naciskanie klawisza trybu urządzenia 

przed każdym klawiszem poleceń, jeśli na przykład 

wszystko, co zamierzasz robić, to odtwarzanie lub 

przeskakiwanie utworów na płycie CD. 

Regulacja głośności 
Domyślnie pilot jest skonfigurowany w taki sposób, że 

przyciski regulacji głośności i wyciszania zawsze 

kontrolują głośność SA30, niezależnie od trybu 

urządzenia, dla którego pilot jest aktualnie ustawiony. 

Jest to określane mianem „przebicia” 

Na przykład, jeśli słuchasz płyty CD, 

prawdopodobnie będziesz mieć pilota w trybie 

urządzenia CD do sterowania odtwarzaczem CD. 

Możesz użyć elementów sterujących głośnością na 

pilocie, aby bezpośrednio wyregulować głośność 

wzmacniacza bez konieczności naciskania 

przycisku, aby przełączyć pilota w tryb urządzenia 

AMP. Przyciski głośności „przebijają” tryb urządzenia 

CD na pilocie do trybu urządzenia AMP. 

‘'Przebicie' można wyłączyć dla dowolnego trybu 

urządzenia. 

Personalizacja pilota 
Pilot oferuje funkcję uczenia się kodu, która pozwala 

skopiować do 16 funkcji z oryginalnego pilota. Aby 

uzyskać szczegółowe informacje na temat tego i 

innych funkcji dostosowywania, „Personalizowanie 

pilota” na stronie EN-22 

Tryb AMP 
Przycisk AMP konfiguruje pilota do sterowania SA30. Wciśnięcie 

tego przycisku nie zmieni wybranego w danym momencie wejścia w 

SA30. 

Funkcjonalność pilota zależy od kontekstu/wybranego źródła i 

została opisana w poniższej tabeli. 
 

 Włącza/wyłącza urządzenie. 

0......9 Klawisze numeryczne mogą służyć do 

bezpośredniego wprowadzania wartości 

numerycznych. 

BAL Zmienia balans między kanałami. Użyj 

klawiszy < i > by zmienić balans. 

INFO Przełącza między informacjami 

wyświetlanymi w dolnej części 

frontowego wyświetlacza gdy wybrane 

jest wejście NET lub USB. 

MENU Wejście do menu konfiguracji. 

AUDIO Włącza/wyłącza Dirac Live EQ. 

RTN Wyjście z bieżącego menu. 
 

 Włącza/wyłącza wyciszenie wyjść. 

VOL Zmiana głośności wzmacniacza. 

DISP Przełącza między opcjami jasności 

wyświetlacza. 

AMP Przywraca pilota do trybu AMP. 

DIRECT Włączanie/wyłączanie trybu Stereo direct. 

Włącza bezpośrednią analogową ścieżkę 

sygnału z wejść analogowych do wyjść 

audio. Działa wyłącznie z wejściami 

analogowymi. 
 

 

Nawigacja po plikach i menu na ekranie. 

OK wybiera podświetlony plik albo 

wchodzi do podświetlonego menu, 

ekwiwalent  ‘Enter’ lub ‘Select’ na 

niektórych pilotach. 

AMP + ' Włącza wzmacniacz 

AMP + , Wyłącza wzmacniacz 

PHONO Wejście phono MM lub MC 

 

AUX Wejście Aux. 

NET Wejście Network (NET). 

USB Wejście USB. 

AV Wejście AV. 

SAT Wejście SAT. 

PVR Wejście PVR (odtwarzacz video). 

GAME Wejście konsoli do gier. 

BD Wejście BD (blue ray). 

CD Wejście CD. 

STB Wejście STB. 

 
Polecenia dla wejść Net i USB 
Gdy używasz wejść Net lub USB przyciski pokazane 

poniżej umożliwią nawigację po plikach muzycznych w 

trybie AMP. 
 

Nawigacja po plikach w sieci bądź na 

nośniku USB. 

Play, pause, stop, skip forward, skip 

backward, fast forward i rewind 

Powrót do głównego menu 

(‘Home) 
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BD 

 
 
 
 

 

Tryb BD/DVD 
Przycisk BD wybiera wejście BD jako źródło. 

Przycisk jest skonfigurowany do sterowania funkcjami 

odtwarzaczy Blue-ray Arcama, co może zostać zmienione 

(zobacz “blokowanie/odblokowywanie konkretnego Trybu 

urządzenia” na stronie EN-23). 

CD 

Tryb CD 
Przycisk CD wybiera wejście CD jako źródło. 

Przycisk jest skonfigurowany do sterowania 

odtwarzaczami CD Arcama, co może zostać 

zmienione (zobacz blokowanie/odblokowywanie 

konkretnego trybu urządzenia na stronie EN-23). 

AV 

Tryb AV 
Przycisk AV konfiguruje pilota do sterowania funkcjami 

telewizora. Wciśnięcie tego przycisku wybiera jednocześnie 

wejście AV jako źródło. 

 

 

 

  

 

 Włącza/wyłącza urządzenie. 

0...9 Działają jak oryginalne klawisze numeryczne 

DISP Wyświetla funkcję INFO lub OSD (menu 

na ekranie), jeśli jest dostępna. 

MODE AV; funkcja działa jedynie w przypadku TV. 
 

 Kolejny/poprzedni kanał. 

INFO Wyświetla informacje o obrazie, działa 

jedynie w przypadku TV. 

POP UP Przewodnik. 

 Nawigacja konfiguracji i menu wyboru 

programu. 

OK zatwierdza wybór (ekwiwalent  ‘Enter’ lub  

‘Select’ na niektórych pilotach). 

 

 Powrót do głównego menu (‘Home’). 

AMP Przywraca pilota do trybu AMP. 

RED RED przycisk dla Text TV 

GREEN GREEN przycisk dla Text TV 

YELLOW YELLOW przycisk dla Text TV 

BLUE BLUE przycisk dla Text TV. 

 

 

 Włącza/wyłącza urządzenie. 

 

 Otwiera/zamyka szufladę napędu. 

0...9 Działają jak oryginalne klawisze numeryczne 

DISP Przełącza między opcjami jasności 

wyświetlacza. 

MODE Przełącza miedzy opcjami powtarzania (utwór, 

płyta, etc.). 
 

 Szybkie przewijanie do tyłu/przodu. 
 

 Przeskakiwanie do tyłu/przodu 
 

 Zatrzymuje odtwarzanie CD 
 

 Odtwarza bieżącą ścieżkę. 
 

 Pauzuje odtwarzanie. 

POP UP W trybie ‘normal play’ (gdy na 

wyświetlaczu nie ma literki P), wciśnij  

'lub , by wybrać ścieżkę i ją 

zachować. 

W trybie ‘program play’, przycisk 

MENU kasuje zachowaną ścieżkę. 

 Nawigacja konfiguracji i menu 

wyboru programu CD.. 

OK wybiera podświetlony plik lub 

wchodzi do podświetlonego menu – 

ekwiwalent  ‘Enter’ lub  ‘Select’ na 

niektórych pilotach. 

 
CD + ' Włącz urządzenie  

CD + , Wyłącza urządzenie. 

AMP Przywraca pilota do trybu AMP. 

 

AUDIO Zmienia format dźwięku (Dolby Digital, 

DTS, etc.). 

AMP Przywraca pilota do trybu AMP. 

RED Przycisk RED/czerwony  dla BD 

GREEN Przycisk GREEN/zielony dla BD 

YELLOW Przycisk YELLOW/żółty dla BD 

BLUE Przycisk BLUE/niebieski dla BD. 

 

 

 Włącza/wyłącza urządzenie. 

 

 Otwiera/zamyka szufladę napędu. 

0...9 Działają jak oryginalne klawisze numeryczne 

DISP Przełącza między opcjami jasności 

wyświetlacza. 

MODE Przełącza miedzy opcjami powtarzania (utwór, 

płyta, etc.). 
 

 Szybkie przewijanie do tyłu/przodu. 

 

 Przeskakiwanie do tyłu/przodu 
 

 Zatrzymuje odtwarzanie płyty BD lub DVD. 

 

 Odtwarza bieżącą ścieżkę. 

 

 Pauzuje odtwarzanie. 

 

 Rozpoczęcie nagrywania (w przypadku 

produktów wyposażonych w taką funkcję). 

MENU Menu płyty. 

POP UP Uruchamia menu odtwarzacza BD/DVD, jeśli 
dostępne. 

 Nawigacja konfiguracji i menu wyboru 

programu BD/DVD. 

OK wybiera podświetlony plik lub 

wchodzi do podświetlonego menu – 

ekwiwalent  ‘Enter’ lub  ‘Select’ na 

niektórych pilotach. 

BD + ' Włącza urządzenie  

BD + , Wyłącza urządzenie 

BD + > zmienia rozdzielczość  obrazu (dla BD, 
jedynie  Home screen). 

 

 Powrót do głównego poziomu menu. 
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Setup Menu 
 

 

 

Tryb STB 
SAT 

Tryb SAT 
PVR 

Tryb PVR 
Przycisk STB wybiera STB jako źródło. 

Po skonfigurowaniu do pracy z dekoderem lub 

podobnym urządzeniem, pilot może sterować tym 

urządzeniem. 

Przycisk SAT wybiera SAT jako źródło. 

Po skonfigurowaniu do pracy z odbiornikiem 

telewizji satelitarnej, pilot może sterować tym 

urządzeniem. 

. 

Przycisk PVR wybiera PVR jako źródło. 

Po skonfigurowaniu do pracy z nagrywarką video pilot 

umożliwi sterowanie tym urządzeniem. 

 

 

 

 

 

 Włącza/wyłącza urządzenie. 

0...9 Działają jak każde klawisze numeryczne 

INFO Wyświetla funkcję INFO lub OSD (menu 

na ekranie) jeśli jest dostępna. 

MODE Wybiera funkcję Library lub 
Media. 

 

 

 Szybkie przewijanie do tyłu/przodu. 

 

 Poprzedni/następny kanał. 
 

 Zatrzymuje odtwarzanie. 
 

 Rozpoczyna odtwarzanie 

 

 Pauzuje odtwarzanie. 

 

 Włącza nagrywanie 

MENU Otwiera EPG (Electronic Program Guide) 

na niektórych dekoderach. 

POP UP Włącza funkcję Menu jeśli 

odtwarzacz video ją obsługuje. 

 

 Nawigacja po konfiguracji i menu wyboru 

programów. 

OK zatwierdza wybór (ekwiwalent ‘Enter’ 

lub ‘Select’ na niektórych pilotach). 
 

 Powrót do głównego menu (Home 

AUDIO Wybiera funkcję HELP/pomoc  

AMP Przywraca pilota do trybu AMP. 

RED RED/czerwony przycisk dla PVR/video. 

GREEN GREEN/zielony przycisk dla PVR/video. 

YELLOW YELLOW/żółty przycisk dla PVR/video. 

BLUE BLUE/niebieski przycisk dla PVR/video. 

 

 

 Włącza/wyłącza urządzenie. 

0...9 Działają jak każde klawisze numeryczne 

DISP Wyświetla funkcję INFO lub OSD (menu 

na ekranie) jeśli jest dostępna. 
 

 Poprzedni/następny kanał. 

INFO Wyświetla informacje o programie. 

POP UP Guide (lub Setup w niektórych dekoderach). 

 Nawigacja po konfiguracji i menu wyboru 

programów. 

OK zatwierdza wybór (ekwiwalent ‘Enter’ lub 

‘Select’ na niektórych pilotach). 

 

 Powrót do głównego menu (Home) 

RTN Powrót 

AMP Przywraca pilota do trybu AMP. 

RED RED/czerwony przycisk dla Satellite. 

GREEN GREEN/zielony przycisk dla Satellite. 

YELLOW YELLOW/żółty przycisk dla Satellite. 

BLUE BLUE/niebieski przycisk dla Satellite. 

 

 

 Włącza/wyłącza urządzenie. 

0...9 Działają jak każde klawisze numeryczne 

DISP Wyświetla funkcję INFO lub OSD (menu 

na ekranie) jeśli jest dostępna. 

MODE Wybiera funkcję Library lub Media. 
 

 Szybkie przewijanie do tyłu/przodu. 
 

 Poprzedni/następny kanał. 
 

 Zatrzymuje odtwarzanie. 
 

 Rozpoczyna odtwarzanie 
 

 Pauzuje odtwarzanie. 

 

 Włącza nagrywanie 

INFO Otwiera EPG (Electronic Program Guide) 

na niektórych dekoderach. 

POP UP Włącza funkcję Menu w dekoderach, 

które obsługują tę funkcję. 

 Nawigacja po konfiguracji i menu wyboru 

programów. 

OK zatwierdza wybór (ekwiwalent ‘Enter’ lub 

‘Select’ na niektórych pilotach). 
 

 Powrót do głównego menu (Home) 

AUDIO Wybiera Funkcję HELP/pomoc.  

AMP Przywraca pilota do trybu AMP. 

RED RED/czerwony przycisk dla dekodera. 

GREEN GREEN/zielony przycisk dla dekodera. 

YELLOW YELLOW/żółty przycisk dla dekodera. 

BLUE BLUE/niebieski przycisk dla dekodera. 

 

 

STB 
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Menu konfiguracji umożliwia konfigurację wielu 

aspektów pracy wzmacniacza SA30. 

 

Wejście do Menu Konfiguracji 
By wejść do menu konfiguracji naciśnij przycisk MENU na 

pilocie lub panelu frontowym. 
 

Nawigacja po menu konfiguracji 
Nawigacja po menu konfiguracji jest możliwa za 

pomocą pilota lub przycisków na froncie wzmacniacza, 

które odpowiadają funkcjom pokazanym na 

wyświetlaczu, jak na obrazkach poniżej. 

By zmienić dane ustawienie kręć gałką w prawo lub w lewo. 

                                
 

       
 

     
 

 
 
 

 

 

 

 

Ustawienie systemowe 

Wyświetlacz 
Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza. Dostępne opcje 

to Full (pełna jasność), DIM (przyciemniony) i OFF 

(wyłączony). Domyślne ustawienie to DIM. 

 

Dark Mode(tryb ciemny) 
Wyłącza wyświetlacz i diodę statusu urządzenia. 

 

Aktywuj wejście 
Umożliwia wyłączenie nieużywanych wejść z listy 

wyboru wejść na przednim panelu. Nadal można je 

wybrać z pilota. 
 

Timeout 

Ta opcja umożliwia ustawienie czasu, po którym 

urządzenie się wyłącza. Dostępne opcje to: Off 
(wyłączony), 20, 30 minut, 1, 2 i 4 godziny. 

Ustawienie domyślne to 20 minut. 

Kody systemowe 

Zamienia system kodów IR między zestawami, na które 

reaguje SA30 (16 lub 19). Domyślnie wybrane jest 16. 

Reset sieci 
Resetuje moduł sieciowy do ustawień fabrycznych. 

 

Reset systemu 
Przywraca ustawienia fabryczne wzmacniacza SA30. 

Informacje o systemie 
Wyświetla różne parametry systemu takie jak: wersje 

oprogramowania MCU, Network i  ARC, adres IP, nadaną 

nazwę urządzenia, nazwę Googlecast i numer seryjny. 

Ustawienia Audio 

Krzywa Dirac 
Określa, które ustawienie Diraca ma zostać zastosowane  

Do każdego wejścia. 

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu Diraca krzywa 

zostanie zaaplikowana do wszystkich wejść. 
 

Balans 
Kręcąc gałkę regulacji głośności SA30 w prawo i 

lewo zmienia balans między kanałami . 

 

Phones Ovr 
   Kontroluje, czy wyjścia głośników są wyciszone, gdy para słuchawek jest 
podłączona do gniazda na panelu przednim. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ., 
więc głośniki i wyjścia przedwzmacniacza zostaną wyciszone, kiedy 
słuchawki są podłączone. 
 

Wejście PM 
Określ, które wejście ma być używane w trybie 

procesora. Ten tryb można przypisać do większości 

wejść analogowych. W takim przypadku poziom 

wyjściowy SA30 jest ustawiony na stały poziom. 

Ustawienie domyślne to None (żadne). 

Uwaga: Wejście PHONO nie może być wybrane 
dla tej opcji. 

 

Głośność PM 
Określ poziom głośności dla trybu procesora Domyślna 

wartość to 30. 

Maks. Głośność przy włączaniu 
Ogranicza maksymalną głośność przy włączaniu 

SA30.  SA30 włącza się z ustaloną głośnością jeśli 

ostatnia wybrana przed wyłączeniem jest wyższa od 

wybranej wartości. Wartość jest przechowywana w 

pamięci i przywoływana przy każdym włączeniu 

wzmacniacza. 

 
 

 

STB PVR CD BD AV 

  HOME Wyjście z menu i powrót do 

głównego ekranu 

 

     

  UP Powrót do poprzedniej opcji w 

menu 

 

  DOWN Przejdź do kolejnej opcji menu  

     

  LEFT Przejdź w lewo lub do 

poprzedniego pola 

 

     

     

  RIGHT Przejdź w prawo lub do 

następnego pola 

 

  OK Zapisz bieżące ustawienie i 

przejdź do następnej opcji 

 

  BACK Zapisz bieżące ustawienie i wyjdź 

z menu opcji 
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Menu konfiguracji (ciąg 
dalszy) 

Filtry cyfrowe SA30 

EN 
 
 

Maks. Poziom głośności 
Ogranicza maksymalną głośność SA30, jaką da się 

ustawić. Funkcja ta przydaje się by zapobiec 

przesterowaniu kolumn o niskiej mocy, albo by 

zapobiec przypadkowemu ustawieniu zbyt wysokiej 

głośności poprzez aplikację sterującą streamingiem. 

Wartość ta jest przechowywana w pamięci i 

przywoływana przy każdym włączeniu wzmacniacza. 
 

Analogue Direct 
Określ, które wejścia analogowe mają pracować w 

trybie analogue direct. 

 

Wejście Phono 
Wybór wejścia Phono, Moving Magnet (MM) lub 

Moving Coil (MC) 
 

Filtry 
Określ, który filtr cyfrowy ma być używany w DACu. 

Apodizing; Linear Phase Fast Roll Off; Linear Phase 

Slow Roll Off; Minimum Phase Fast Roll Off; Minimum 

Phase Slow Roll Off; Brick Wall or Corrected Minimum 

Phase Fast Roll Off. 

W sekcji “Filtry cyfrowe SA30” na stronie EN-21 

znajdziesz więcej informacji o różnicach między 

filtrami. 

Ustawienia sieciowe 

Informacje dot. sieci 
Wyświetla adresy MAC, IP i nadane nazwy połączeń 

sieciowych (kablowego i bezprzewodowego). 
 

Net Standby 
Włącza bądź wyłącza możliwość sterowania SA30 przez 

sieć gdy wzmacniacz jest wyłączony. Domyślnie opcja 

jest wyłączona. 

Uwaga: Urządzenie może być nadal kontrolowane 

przez złącze RS232 nawet gdy opcja Net Standby jest 
wyłączona. 

 

RS232 Standby 
Włącza bądź wyłącza możliwość sterowania SA30 przez  

RS232. Domyślnie opcja jest wyłączona. 

 

C4 SDDP 
Umożliwia wykrywanie Control 4. 

 

CTron 
Umożliwia wykrywanie Crestron. 

SA30 umożliwia słuchaczowi wybór spośród wielu filtrów 

cyfrowych w przetworniku cyfrowo-analogowym. Cyfrowe 

filtry są wymagane, aby zminimalizować niepożądane 

zniekształcenie antyaliasingu w paśmie audio, ale żaden filtr 

cyfrowy nie jest idealny, wszystkie stanowią kompromis 

między różnymi parametrami. Obejmują one: 
 

Pasmo przenoszenia – Poziom dźwięku w 

odniesieniu do częstotliwości. Idealnie nie 

powinno się znacznie zmieniać między 20 Hz a 20 

kHz. 

 
Faza - opóźnienie czasowe wprowadzone między 

odtwarzaniem różnych częstotliwości w paśmie 

przepustowym filtra. Idealnie powinno być jak 

najniższe (faza liniowa). 

 
Pre-dzwonienie - dodatkowe artefakty audio 

poprzedzające pierwotny impuls dźwiękowy. Czasami 

uważa się je za złe, ponieważ zjawisko to nie występuje 

w świecie przyrody, dlatego idealnie powinno być na 

niskim poziomie i trwać tak krótko, jak to możliwe. 

 
Post-dzwonienie - dodatkowe artefakty audio, które 

pojawiają się po oryginalnym impulsie audio. Idealnie 

powinno być tak niskie, aby trwały jak najkrócej.  

 
Aliasing – dodatkowe artefakty audio   wprowadzone  do pasma 

słyszalnego   przez   sygnały   wysokich    częstotliwości. 

 
Wybraliśmy nasz domyślny filtr poprzez połączenie 

precyzyjnych pomiarów i odsłuchów i uważamy, że są 

one najlepszym kompromisem w celu uzyskania 

najlepszych wrażeń słuchowych. Jednak wszystkie filtry 

poświęcają jakość jednego parametru, aby poprawić 

inny. Dlatego w zależności od wyboru materiału do 

słuchania i osobistych preferencji możesz wybrać jedną 

z innych opcji. Należy zauważyć, że wszelkie słyszalne 

różnice są najlepiej słyszalne przy częstotliwości 

próbkowania 48 kHz i niższej. 

. 

Brick Wall (B Wall) 

Brak przesunięcia fazowego, ale wprowadza 

artefakty pre- i post-dzwonienie. 
 

Corrected Minimum Phase Fast Roll Off (Corr MinP) 

Niskie pre-dzwonienie i odpowiedź fazowa 

zmienia się przy wyższych częstotliwościach. Jest 

więcej post-dzwonienia w porównaniu z liniowymi 

filtrami fazowymi i apodyzacyjnymi. 

Apodyzacyjny (domyślny) 

Kompromis między fazą, pasmem przenoszenia a 

dzwonieniem. Jego główną zaletą jest to, że usuwa 

większość dzwonienia, które zostało wprowadzone 

wcześniej w procesie nagrywania, gdy oryginalny 

materiał został nagrany i zmasterowany.  

Minimum Phase Slow Roll Off (MinP Slow) 

Brak artefaktów pre-ringing, ale może wprowadzić 

przesunięcia fazowe przy wyższych częstotliwościach. 

Ma mniej post-dzwonienia niż Minimum Phase Fast Roll 

Off,, ale wciąż jest więcej przy filtrze liniowym. Bardzo 

wysokie częstotliwości w ostatniej połowie oktawy 

pasma filtru zostaną nieznacznie osłabione 

Minimum Phase Fast Roll Off (MinP Fast) 

Brak pre-dzwonienia, a odpowiedź fazowa zmienia się 

przy wyższych częstotliwościach. Daje więcej post-

dzwonienia w porównaniu z filtrem liniowym filtrem 

fazowym. 

Linear Phase Slow Roll Off (LinP Slow) 

Niski i równy poziom dzwonienia przed i po. Bez 

przesunięć fazowych, ale może wprowadzić aliasing 

wysokich częstotliwości na wyższym poziomie niż 

linear phase fast roll off. Bardzo wysokie częstotliwości 

będą lekko tłumione. 

Linear Phase Fast Roll Off (LinP Fast) 

Wyższe lub równe poziomy pre- i post-dzwonienia 

w porównaniu z  linear phase slow roll off. Bez 

przesunięć fazowych i przy minimalnym aliasingu 

wysokich częstotliwości w porównaniu z slow roll 

off. 
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Uczenie kodów 
Dostarczony pilot zawiera pełną bibliotekę wstępnie 

zaprogramowanych kodów. Po skonfigurowaniu pilota 

dla urządzenia może się okazać, że na oryginalnym 

pilocie znajduje się jedna lub więcej funkcji, które nie są 

obsługiwane przez pilota. Dla wygody użytkownika pilot 

oferuje funkcję uczenia się kodów, która pozwala 

skopiować do 16 funkcji z oryginalnego pilota. 

Zanim rozpoczniesz upewnij się że: 

□ Oryginalny pilot pracuje prawidłowo. 

□ Piloty nie są skierowane w stronę urządzenia. 

□ W pilotach znajdują się świeże baterie. 

□ Piloty nie są wystawione na bezpośrednie światło 
słoneczne bądź światło fluorescencyjne. 

UWAGA: Wyuczone funkcje zależą od trybu. Do 

jednego klawisza można przypisać do ośmiu 
różnych funkcji - osobna wyuczona funkcja dla 
każdego trybu/urządzenia.  

 

Kodowanie bezpośrednie (Metoda 1) 
Pierwszą metodą jest zaprogramowanie pilota za 

pomocą 3-cyfrowego numeru kodu dla urządzenia, 

którym chcesz sterować 

- patrz „tabele kodów urządzeń”. Zanotuj sugerowaną 

liczbę lub liczby - najpopularniejszy kod jest wymieniony 

jako pierwszy. Teraz włącz urządzenie. 

1. Naciśnij klawisz urządzenia dla produktu, który 

chcesz skonfigurować, wraz z przyciskiem 1. 

Przytrzymaj oba przyciski przez trzy sekundy, aż 

dioda LED pozostanie zapalona. Jesteś teraz w 

trybie konfiguracji i możesz zwolnić przyciski. 

2. Wprowadź 3-cyfrowy kod dla urządzenia. Jeśli 

wprowadzony kod jest prawidłowym dla urządzenia nastąpi 

jego wyłączenie. Jeśli urządzenie się nie wyłączy 

wprowadź następny kod z listy. 

3. Po znalezieniu właściwego kodu ponownie wciśnij 

przycisk urządzenia. Dioda błyśnie 3 razy  

*** potwierdzając, że kod został 
poprawnie zapisany. 

 
Wyszukiwanie kodów w bibliotece (Metoda 2) 
Wyszukiwanie w bibliotece umożliwia 

przeskanowanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci 

pilota. Może  to  z a jąć  dużo  w ięce j  czas u  n iż  

 
Poprzednia metoda, więc używaj jej wyłącznie jeśli: 

□ Twoje urządzenie nie reaguje na pilota po 
wypróbowaniu wszystkich kodów wylistowanych dla 

danej marki. 

□ Twojej marki nie ma w ogóle w tabeli kodów. 

Wciśnij przycisk urządzenia odpowiedni dla produktu, 

który pilot ma obsługiwać wraz z klawiszem 1. Wciśnij i 

przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy dopóki 

dioda nie będzie się ciągle świecić. 

Skieruj pilota na urządzenie, którym ma sterować i 
wciśnij ' lub , na pilocie. Za każdym 

kliknięciem przycisku ' lub , kolejny (lub 

poprzedni) kod wyśle sygnał do urządzenia by je 
wyłączyć. 

4. Naciskaj strzałkę (w dół lub w górę) co sekundę 

do czasu aż urządzenie się wyłączy. (PAMIETAJ 

by używać jednej strzałki i poruszać się w 

jednym kierunku po liście kodów). 

5. By zapisać właściwy kod wciśnij ponownie przycisk 
urządzenia. 

Dioda mrugnie trzy razy *** by potwierdzić 
udane zapisanie kodu. 

 
Uczenie (Metoda 3) 

Trzecia metoda polega na „uczeniu” pilota Arcama z pomocą 

oryginalnego pilota. Dwa piloty powinny być skierowane w swoje 

strony i znajdować się w odległości ok. 10cm od siebie. 

1. Naciśnij przycisk urządzenia, który ma odpowiadać 

produktowi, którym chcesz sterować razem z 

przyciskiem 3. Wciśnij i przytrzymaj oba przez 3 

sekundy dopóki dioda nie włączy się na stałe. 

2. Wciśnij przycisk na pilocie Arcama, do którego 

chcesz przypisać funkcję. Dioda mrugnie raz 

* pokazując, że pilot jest gotowy do nauki 
polecenia. 

3. Wciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk na 
drugim pilocie dopóki dioda nie błyśnie dwa razy 
**. To oznacza, że pilot Arcama nauczył się 

komend od drugiego pilota. 
4. Kontynuuj proces uczenia komend z drugiego 

pilota wciskając kolejny przycisk i powtarzając 

kroki 2 i 3. 

5. Gdy nauczysz pilota wszystkich potrzebnych 

komend wciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia 

 
Wraz z klawiszem 3 by zapisać komendy, 

których się nauczył. 

UWAGA: Jeśli dioda pilota Arcam błyśnie pięć razy 

***** oznacza to, że wystąpił błąd w 

procesie uczenia. W takim przypadku rozpocznij proces od 

nowa. 

Klawisze AMP i USB nie uczą się nowych 

poleceń. 

Ważne uwagi 

□ Gdy rozpoczniesz proces uczenia będziesz miał ok. 

10s na każdy kolejny krok. Każde opóźnienie sprawi, 

że musisz rozpocząć proces od nowa. 

□ Funkcja uczenia jest zależna od trybu – do danego 

klawisza w danym trybie możesz przypisać tylko jedną 

funkcję. 

□ Pilot jest w stanie nauczyć się łącznie ok. 16 funkcji. 

□ By zastąpić nauczoną funkcję po prostu przypisz nową 

funkcję do tego samego klawisza. 

□ Nauczone funkcje są zachowywane w pilocie także 
w czasie wymiany baterii. 

□ Jeśli uczenie pilota nie działa spróbuj zmienić 

odległość między pilotami; upewnij się, że światło 

w pomieszczeniu nie jest zbyt jasne. 

 

Kasowanie nauczonych danych 

By skasować wszystkie  nauczone dane: 

1. Naciśnij przycisk urządzenia dla produktu, który 

chcesz skonfigurować razem z klawiszem 3. 

Przytrzymaj oba klawisze wciśnięte przez 3 

sekundy dopóki dioda nie zapali się na stałe. 

2. Wciśnij i przytrzymaj klawisz urządzenia, które 
chcesz skasować wraz z klawiszem 4 przez 3 
sekundy dopóki dioda nie mrugnie 2 razy **. 

3. Jeśli nie naciśniesz żadnego innego klawisza w 
ciągu 30 sekund po tym jak dioda mrugnie 2 razy 

**, pilot wyjdzie z trybu kasowania danych bez 

skasowania nauczonych danych. 

4. Jeśli wciśniesz przycisk urządzenia ponownie w 
ciągu 30 sekund po tym jak dioda mrugnie 2 razy  

**,  możesz dokończyć kasowanie nauczonych danych. 
Dioda mrugnie 3 razy ***. 

 
By skasować nauczoną komendę dla klawisza: 

1. Naciśnij przycisk urządzenia dla konfigurowanego 

produktu razem z klawiszem 3. Przytrzymaj je 

wciśnięte przez 3 sekundy aż dioda zapali się na 

stałe. 

2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz, dla 

którego chcesz skasować nauczoną komendę. 

Dioda mrugnie 2 razy  **.  Jeśli powtórnie naciśniesz ten 

klawisz pilot wyjdzie z trybu kasowania bez usunięcia 

zapamiętanej komendy. 

3. Jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza w ciągu 30 s. 

Dioda błyśnie 2 razy **, pilot wyjdzie z trybu 

kasowania automatycznie bez skasowania 
nauczonych danych. 

4. Jeśli ponownie wciśniesz razem klawisz urządzenia 

i 3 w ciągu 30 sekund po dwóch mrugnięciach 

diody, wszystkie komendy nauczone dla danego 

urządzenia zostaną skasowane a pilot wyjdzie z trybu 

kasowania. Trzy mrugnięcia diody *** 

potwierdzą wykonanie operacji. 

Odczytywanie zapisanych numerów kodów 
 

1. Wciśnij klawisz urządzenia wraz z 4. Przetrzymaj 

je wciśnięte przez 3 sekundy aż dioda mrugnie. 

2. Wciśnij klawisz INFO i policz liczbę mrugnięć diody 

(*=1, **=2, ***=3, etc.). Pomiędzy 

cyframi występują przerwy. (uwaga: ‘0’ jest reprezentowane 
przez  10 mrugnięć: **********.) 
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Uruchamianie/wyłączanie trybu 
konkretnego urządzenia 

Po pierwszym rozpakowaniu pilota i włożeniu baterii może on 
automatycznie sterować niektórymi elementami Arcam (np. 
Odtwarzaczami BD, wzmacniaczami, tunerami i 
odtwarzaczami CD). Osiągamy to poprzez zaprogramowanie 
określonych kodów urządzeń Arcam na odpowiednich 
klawiszach trybu urządzenia, a następnie zablokowanie trybów 
urządzenia, abyś nie przeprogramował ich przypadkowo. 

Jeśli chcesz zastąpić ustawienia domyślne, np. Żeby sterować 
odtwarzaczem innej BD marki, musisz najpierw odblokować tryb 
BD zanim zaczniesz konfigurować pilota używając jednej z 
opisanych wyżej metod uczenia. 

Poniżej tabela z ustawieniami fabrycznymi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alternatywne kody są dostępne dla systemów multi-

room, lub gdy kod koliduje z produktem innego 

producenta. 

Na przykład: 

(kod systemowy 19): 002 

Pamiętaj, że musisz zmienić kod systemowy produktu, 

który chcesz kontrolować, a także pilota. 

 AMP, BD i CD to klawisze urządzeń, które mogą 

być odblokowane lub zablokowane.Opcje 

zablokuj/odblokuj są alternatywne (można zmieniać z 

jednej na drugą i z powrotem). 

1. Wciśnij i przytrzymaj klawisz urządzenia i 6 razem 

przez 3s.Dioda zasilania pozostaje włączona 

wskazując aktywność trybu 

blokowania/odblokowywania. 

2. Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty 

żaden kolejny przycisk, dioda LED zgaśnie, a pilot 

opuści tryb konfiguracji Zablokuj / odblokuj. 

3. Aby przełączyć status urządzenia, a następnie 

zweryfikować jego status, naciśnij  klawisze 3 6 9  w tej 

kolejności: Jeśli zablokowałeś urządzenie dioda 

mignie trzy razy: ***. 

Jeśli odblokowałeś urządzenie dioda mignie 5 razy: 

*****. 
4. Jeśli wciśniesz prawidłowy klawisz urządzenia w 

ciągu 30s. dioda mignie 3 razy:: *** a 

pilot opuści tryb blokowania/odblokowywania. 
 

Sterowanie głośnością innych 
urządzeń 
Domyślnie klawisze głośności i wyciszenia 

kontrolują ustawienia wzmacniacza. 

Możesz je jednakże skonfigurować do wysyłania 

poleceń do innego urządzenia. W przykładzie poniżej 

komendy regulacji głośności wysyłane są do 

podłączonego urządzenia AV (np. telewizora): 

Naciśnij AV + 5 przez trzy sekundy, aż dioda LED zaświeci się i 

pozostanie włączona. 

Naciśnij UP. 

Naciśnij ponownie AV. Dioda LED miga trzy razy ***. 

Klawisze głośności i wyciszania będą teraz wysyłać 

polecenia głośności do telewizora. 

Aby ponownie ustawić głośność w celu sterowania 

wzmacniaczem, powtórz powyższe kroki, z wyjątkiem 

tego, że w punkcie 3 naciśnij AMP. 

Ukryte komendy 
 

Komenda Efekt 

AMP + ' Wysyła polecenie Włącz 

AMP + , Wysyła polecenie Wyłącz 

CD + ' Wysyła polecenie Włącz 

CD + , Wysyła polecenie Wyłącz 

BD + ' Wysyła polecenie Włącz 

BD + , Wysyła polecenie Wyłącz 

BD + > Wysyła polecenie Rozdzielczość 

Przywracanie ustawień fabrycznych 
Możesz zresetować pilota do oryginalnych ustawień 

fabrycznych. 

Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze   

(home) i MENU przez 5s. aż dioda zasilania błyśnie 5 razy 

*****. 

Wszystkie kody i ustawienia wprowadzone do pilota 

zostaną usunięte, a pilot powróci do pierwotnych 

ustawień fabrycznych. 

 

Kody urządzenia 
Tabele na końcu tego podręcznika zawierają 3-cyfrowe 

kody dla urządzeń różnych producentów. 

Użyj ich podczas konfigurowania pilota do sterowania 

urządzeniami, jak opisano w „Bezpośrednia 

konfiguracja kodu (Metoda 1)” na stronie PL-22 

Jeśli na liście znajduje się więcej niż jeden numer 

kodu, wypróbuj pierwszy numer. Jeśli wyniki są 

niezadowalające, spróbuj wypróbować numery dla 

tego producenta, aby uzyskać jak najlepsze 

dopasowanie do wymaganej funkcjonalności. 

Jeśli producenta urządzenia nie ma na liście, możesz 

wypróbować Metode 2 ze strony EN-22. Ta metoda 

umożliwia skanowanie każdego kodu zawartego w 

pamięci pilota. 

Tryb 

urządz

enia 

Domyśl

ny 

status 

Domyślne kody 

AMP Zablok. 001 (Arcam kod 16) 

BD Zablok. 001 (Arcam) 

AV Odblok. 108 (Philips TV) 

PC USB Odblok. Tylko uczenie kodów 

GAME Odblok. Tylko uczenie kodów 

STB Odblok. 030 (Bush/Goodmans/ 

Grundig,z bazy SAT) 

SAT Odblok. 128 (Sky+ Digital,z bazy 

SAT) 

PVR Odblok. 018 (Humax PVR,z bazy 

SAT) 

CD Zablok. 001 (Arcam) 

 



Rozwiązywanie problemów 
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Problem Sprawdź następujące elementy• 

Brak dźwięku □ Czy wzmacniacz SA30 jest podłączony do prądu i włączony 

□ Używane źródło jest prawidłowo podłączone, czy wybrałeś właściwe 

wejście i czy wzmacniacz nie jest wyciszony 

□ Czy SA30 nie jest w trybie ochronnym opisanym poniżej 

Wzmacniacz nagle przestał grać SA30 może się przełączyć w tryb ochronny jeśli został wykryty problem. 

Diody na panelu frontowym wskażą rodzaj problemu zgodnie z poniższą 

listą 

□ BŁYSKAJĄCA BIAŁA: wewnętrzna temperatura urządzenia 
przekroczyła bezpieczny poziom. Daj wzmacniaczowi wystygnąć 

□ BŁYSKAJĄCA CZERWONA: wzmacniacz wykrył zwarcie na 

wyjściach głośnikowych. Jeśli to się zdarzy sprawdź wszystkie 

połączenia głośnikowe czy nie stykają się za sobą powodując 

zwarcie. Problem ten zdarza się często jeśli używane są kable 

głośnikowe z gołymi końcówkami 

□ BŁYSKAJĄCA POMARAŃCZOWA: Wzmacniacz wykrył składową stałą. 

Wykrycia każdego z tych błędów spowoduje wyłączenie 

wzmacniacza. Przed ponownym rozpoczęciem używania SA30 

konieczne jest usunięcie przyczyny problemu. Następnie 

wzmacniacz należy wyłączyć (OFF) i ponownie włączyć (ON) 

Urządzenie reaguje nieprawidłowo 

bądź w ogóle na polecenia pilota 

□ Należy wymienić baterie w pilocie 

□ Upewnić się, że okienko odbiornika zdalnego sterowania nie jest 
zasłonięte i że kierujesz pilota w jego kierunku 

□ Upewnij się, że pilot pracuje w odpowiednim trybie wciskając 
przycisk AMP na pilocieSA30. 

Wyświetlacz na panelu przednim jest 
pusty 

□ Upewnij się, czy wyświetlacz nie został wyłączony. N a c i ś n i j  
p r z yc i s k  D I S P L A Y  n a  p i l o c ie . Zobacz sekcję “Wyświetlacz” na 

stronie EN-12 

Szum z wejścia analogowego □ Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. W 

razie konieczność wyciągnij wtyk z gniazda i włóż go ponownie 

(wyłącz wzmacniacz przed wykonaniem tej operacji) 

□ Upewnij się, że sam kabel, złącza/luty we wtyku, nie są uszkodzone 

□ Jeśli szum pojawia się wyłącznie dla jednego źródła, upewnij się, że 

antena tego urządzenia jest prawidłowo uziemiona. Skontaktuj się ze 

swoim instalatorem 
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SA30 Specyfikacja 
 
 
 
 
 

Moc ciągła (0.5% THD), na kanał  Wyjście z przedwzmacniacza 

Oba kanały, 8Ω, 20Hz—20kHz 130W Nominalny/Maksymalny sygnał wyjściowy 800mV / 1.25V 

Oba kanały, 4Ω, at 1kHz 200W Impedancja wyjściowa 240Ω 

Zniekształcenia harmoniczne, 80% mocy, 8Ω 
dla 1kHz 

0.002% Wyjście słuchawkowe 

Wejścia analogowe Maksymalny sygnał dla 600Ω 5Vrms 

ADC AK5552 Impedancja wyjściowa 1Ω 

Próbkowanie/długość słowa 192kHz / 32 bit Zalecane słuchawki w zakresie 16Ω – 2kΩ 

Wejścia phono Moving Magnet (MM) Moving Coil (MC) Ogólne 

Czułość wejściowa dla 1kHz (nominalna) 5mV 0.35mV Zasilanie 110–120V lub 220–240V, 50/60Hz 

Impedancja wejściowa 47kΩ + 200pF 470Ω + 1nF Maksymalnie zużycie prądu 800W 

S/N (A-ważone) 80dB, ref. 5mVat 1kHz 80dB, ref. 0.35mV at 1kHz Zużycie prądu w trybie standby 0.5W 

Margines przeciążenia 21dB ref. 5mV at 1kHz 21dB ref. 0.35mV at 1kHz Zużycie w trybie Network standby 2W 

Pasmo przenoszenia (ref.krzywa  RIAA) 20Hz – 20kHz ± 1dB 20Hz – 20kHz ± 1dB Wymiary S x W x G (z nóżkami, pokrętłem i 

złączami głośnikowymi) 

433x100x323mm 

Wejścia liniowe:  

Waga (netto) 10.7kg Czułość nominalna 1V 

Waga (brutto) 13.8kg Impedancja wejściowa 10kΩ 

Akcesoria w zestawie Kabel zasilający 

Pilot 

2 baterie AAA 

Instrukcja 

2 anteny WiFi 

Mikrofon do 

konfiguracji 

Kabel USB 

Maks. Sygnał wejściowy 4.8Vrms 

Pasmo przenoszenia 20Hz – 20kHz ± 0.2dB 

S/N (A-ważony) 100W, ref. 2.1V na wejściu 112dB analogue direct, 106dB ADC / DAC 

Wejścia cyfrowe 

DAC ESS9038K2M 

Pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz ± 0.1dB 

THD + N 0.0007%  

S/N (A-ważone) ref. 0dBFS/100W 113dB 

Akceptowane 
częstotliwości próbkowania 

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

Koaksjalne 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz 

Długość słowa 16-bit – 32-bit 

 
Podane parametry to wartości typowe, chyba że zaznaczono 

inaczej. Arcam stosuje politykę ciągłego ulepszania swoich 

produktów. Oznacza to, że konstrukcja i specyfikacja 

każdego modelu może zostać zmieniona bez uprzedzenia. 
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Gwarancja ogólnoświatowa 
Uprawnia do bezpłatnej naprawy urządzenia przez pierwsze pięć lat po zakupie, pod warunkiem, że zostało 

pierwotnie zakupione od autoryzowanego dealera Arcama. Sprzedawca Arcama jest odpowiedzialny za wszystkie 

usługi posprzedażne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku wypadku, 

niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zużycia, zaniedbania lub niedozwolonej regulacji i / lub naprawy, ani nie 

może przyjąć odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe podczas transportu do osoby zgłaszającej 

roszczenia na podstawie gwarancji. 
 

Gwarancja obejmuje: 
Części (z wyjątkiem dysków) i koszty robocizny przez pięć lat od daty zakupu (dodatkowe warunki znajdują się 

poniżej). Po pięciu latach od zakupu musisz zapłacić zarówno za części, jak i koszty robocizny. 

Dyski (niezależnie od typu) obejmuje trzy lata gwarancji od daty zakupu. Gwarancja nie 

obejmuje konieczności wymiany baterii. 

W ramach gwarancji nie pokrywamy żadnych kosztów transportu. 
 

Roszczenia z tytułu gwarancji 
Sprzęt należy spakować używając oryginalnego opakowania i zwrócić do dilera, u którego dokonano zakupu. 

Przesyłka powinna być z góry opłacona i realizowana poprzez uznanego przewoźnika – nie przez pocztę. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za produkt znajdujący się w tranzycie do dilera bądź dystrybutora i dlatego 
rekomendujemy użytkownikom ubezpieczenie takiej przesyłki na czas transportu . 

By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Arcamem pod adresem luxurysupport@harman.com. 

 

Problemy? 
Jeśli Twój diler Arcama nie jest w stanie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie dotyczące tego, bądź innego 

produktu Arcama skontaktują z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem podanym powyżej, a my 

postaramy się Ci pomóc najlepiej jak potrafimy. 

 

Rejestracja On-line 
Możesz zarejestrować swój produkt na stronie www.arcam.co.uk. 

mailto:luxurysupport@harman.com
http://www.arcam.co.uk/


 

EN-27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
SH304 ISSUE B 

WWW.ARCAM.CO.UK 

THE WEST WING, STIRLING HOUSE 

WATERBEACH, CAMBRIDGESHIRE, CB25 9PB 

+44 (0) 1223 203200 

http://www.arcam.co.uk/

