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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego
„niebezpiecznego napięcia” w obrębie produktu, mogącego grozić porażeniem elektrycznym.

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma zwracać uwagę użytkownika na obecność szczególnie istotnych
instrukcji dotyczących działania i serwisowania produktu w załączonej do urządzenia dokumentacji.

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA
CZĘŚCI MOŻLIWYCH DO NAPRAWYPRZEZ UŻYTKOWNIKA. NAPRAWYPOWINIENWYKONAĆ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISOWY
1. Przeczytaj poniższe instrukcje.
2. Zachowaj poniższe instrukcje.
3. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń.
4. Stosuj się do wszelkich instrukcji
5. Czyść tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką. Czyść tylko zewnętrzną część produktu.
6. Używaj tylko akcesoriów i dodatkowych elementów zalecanych przez producenta produktu
7. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
8. Nie blokuj żadnych wylotów wentylacyjnych. Montuj zgodnie z instrukcjami producenta.
9. Nie umieszczaj sprzętu przy źródłach ciepła takich jak grzejniki, wyloty cieplne, kuchenki czy inne urządze-
nia, emitujące ciepło.

10. Nie wprowadzaj zmian do spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki uziemiającej. Spolaryzowana wtyczka ma
dwa ostrza z jednym szerszym niż pozostałe. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci punkt uziemiający.
Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą twojemu bezpieczeństwu. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda,
należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda.

11. Chroń kabel zasilający przed deptaniem bądź przygniataniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach
i punktach wyjścia z urządzenia.

12. Używaj tylko elementów/akcesoriów dostarczonych przez producenta.
13. Odłączaj sprzęt podczas burz i w przy dłuższych okresach nieużywania.
14. Wszelkie prace serwisowe pozostawwykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy osprzęt

zostanie jakkolwiek uszkodzony, na przykład na długości kabla, przywtyczce, razie zalania lub wrzucenia do
środka ciał obcych, zawilgotnienia, nieprawidłowego działania czy też upuszczenia.

15. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, urządzenie nie powinno być narażone
na deszcz lub wilgoć, nie należy umieszczać na tym urządzeniu przedmiotówwypełnionych cieczami, takich
jak np. wazony.

16. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
17. Wtyczka sieciowa przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
18. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy powyżej ich pojemności znamionowej, ponieważ może

to spowodować porażenie prądem lub pożar.
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Wstęp
Dziękujemy za wybór Parasound

Parasound® HINT 6 to zaawansowany zintegrowany wzmacniacz 2.1-kanałowy, zaprojektowany z myślą
o najwyższej wydajności podczas słuchania muzyki dwukanałowej i łatwej integracji z systemem dźwięku
przestrzennego. HINT 6 spełnia niezwykle surowe standardy jakości i wydajności, z których słynie Parasound.
Z dumą oferujemy Państwu to wyjątkowe urządzenie audio, wiedząc, że zapewni państwu wiele lat przyjem-
ności i niezawodności. Wzmacniacz HINT 6 zapewnia zaskakująco wysoki poziom wydajności dźwięku, dlate-
go aby w pełni skorzystać z jego możliwości, zachęcamy do przeczytania całej instrukcji. Życzymy wielu lat
radości ze słuchania.

-Zespół Parasound

Dokumentacja do zachowania
Prosimy zapisać numer seryjny znajdujący się na tylnym panelu lub na spodzie HINT 6 w polu poniżej. Warto
zanotować również nazwisko i numer telefonu Sprzedawcy Parasound. Dowód zakupu/rachunek sprzedaży
będzie wymagany do ustalenia czy państwa HINT 6 kwalifikuje się do usługi gwarancyjnej Parasound. Zalecamy
wykonanie dodatkowej kopii oryginalnego dowodu zakupu/rachunku sprzedaży i przechowywanie go w karto-
nie HINT 6.

Nr. seryjny wzmacniacza HINT 6: ....................................................................................................................
(5-cyfrowy numer pod kodem kreskowym na spodzie obudowy)

Sprzedawca Parasound: ......................................................................................................................................

Numer telefonu Sprzedawcy Parasound: ........................................................................................................

Data zakupu ......................................................................................................

Ważne informacje dotyczące gwarancji
Gwarancja Parasound jest ważna tylko dla urządzenia zakupionego od Autoryzowanego Sprzedawcy Paraso-
und. Należy bardzo dokładnie sprawdzić oświadczenia gwarancyjne przedstawione przez nieautoryzowanego
sprzedawcę, ponieważ będą państwo musieli całkowicie polegać na tym sprzedawcy, a NIE na Parasound.
Nieautoryzowani sprzedawcy nie mają możliwości dokonywania napraw ani organizowania napraw sprzętu
Parasound. Lista autoryzowanych sprzedawców Parasound i szczegółowe informacje dotyczące gwarancji są
dostępne na stronie www.parasound.com lub pod numerem telefonu 415-397-7100 między 9:00 a 16:00
czasu pacyficznego.
Brak lub zmieniony numer seryjny sugeruje, że urządzenie zostało odsprzedane przez nieautoryzowanego
sprzedawcę lub pochodzi z kradzieży. Jeśli na tym urządzeniu brakuje numeru seryjnego lub numer seryjny
został zmieniony, należy natychmiast zwrócić je sprzedawcy, w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów.
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Rozpakowanie HINT 6 i Umiejscowienie
Rozpakowanie HINT 6
Ostrożnie wyjmij HINT 6 z opakowania transportowego i przygotuj dołączone akcesoria:
• Przewód zasilający AC
• Przewód wyzwalający 12 V z wtyczkami mono 3,5 mm mini na każdym końcu
• Pilot z dwiema bateriami AA
• Kabel USB A do USB B do odtwarzania muzyki z komputera

Podczas rozpakowywania HINT 6, sprawdź go dokładnie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych
i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek śladów uszkodzenia natychmiast poinformuj o tym sprzedawcę
Parasound. Wskazane jest wykonanie kopii dowodu sprzedaży i przechowywanie jej w oryginalnym opakowa-
niu HINT 6.

Uwaga: HINT 6 należy transportować tylko w oryginalnym opakowaniu kartonowym i w specjalnych pianko-
wych wkładkach. Aby zapewnić HINT 6 odpowiednią ochronę podczas przenoszenia i wysyłki zacho-
waj i przechowuj zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne kartony, a zwłaszcza piankowe wkładki do
pakowania. Aby zaoszczędzić miejsce, warto spłaszczyć kartony po przecięciu zaklejonych taśmą
łączeń na spodzie.

Umiejscowienie
HINT 6 będzie wygodniejszy w obsłudze i dłużej zachowa idealny stan, jeśli zastosujesz się do kilku prostych
wskazówek:
• Używaj wystarczająco długich kabli wejściowych i wyjściowych, aby pozostawić trochę luzu; pozwoli to
zapobiec przypadkowemu odłączeniu kabli podczas wyjmowania HINT 6 z sza�i w celu sprawdzenia lub
zmiany połączeń.

• Umieść HINT 6 w miejscu, w którym można poprowadzić kable sygnału wejściowego i wyjściowego jak
najdalej od przewodów zasilających.

• Jeśli kable sygnałowe muszą krzyżować się z przewodami AC, należy to robić tylko pod kątem prostym 90°.

Wymagania dotyczące wentylacji
• Zawsze stawiaj HINT 6 poziomo.
• HINT 6 nie należy stawiać na wzmacniaczu mocy.
• HINT 6 nie należy umieszczać w całkowicie zamkniętej szafce.
• HINT 6 wymaga co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad nim, aby uniknąć przegrzania.

Montaż w szafie rack
Po demontażu nóżek wysokość przedniego panelu HINT 6 zajmuje w szafie rack 3U: 5,25” lub 133 mm. (Poje-
dyncza standardowa przestrzeń w stelażu, 1U, zajmuje wysokość 1,75” lub 44,5 mm w pionie.) Do montażu
w standardowym stelażu 19” należy użyć zestawu do montażu Parasound HRA 3 (sprzedawany oddzielnie).
Zestaw HRA 3 zawiera cztery śruby i osiem plas�kowych podkładek z podniesionymi „ramionami”. Wsuń jedną
podkładkę na każdą śrubę mocującą, tak aby jej podniesione ramię było skierowane w stronę otworu w pane-
lu. Włóż śrubę przez otwór i nasuń drugą podkładkę na śrubę, tak aby jej podniesione ramię było skierowane
do tylnej strony panelu. Podkładki obejmą panel HINT 6 i cztery śruby mocujące, zapobiegając stykaniu się
metalu z metalem między obudową HINT 6, szafą rack i innymi komponentami zamontowanymi w szafie rack.

Uwaga: Ze względu na konstrukcję klasy A/AB, HINT 6 może się nagrzewać, nawet gdy nie jest odtwa-
rzana muzyka. Nad urządzeniem należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Inne
elementy wytwarzające ciepło nie powinny być umieszczane bezpośrednio pod HINT 6.

Ostrzeżenie: Po demontażu nóżek nie należy wkładać z powrotem śrub na spodzie HINT 6. Włożenie śrub
bez nóżek, grozi dotknięciem wewnętrznych obwodów elektrycznych, co może spowodować
zwarcie, uszkodzenie wzmacniacza i porażenie prądem.
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Wybór napięcia sieciowego AC
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do HINT 6 sprawdź przełącznik napięcia 115 V/230 V!

Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że przełącznik wyboru napięcia 115 V/230 V na
tylnym panelu HINT 6 jest ustawiony na prawidłowe napięcie sieci. Jeśli przełącznik zostanie ustawiony na
niewłaściwe napięcie sieci może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia.

Ustawienie w pozycji 115 V pozwala na bezpieczną pracę HINT 6 z napięciami sieci w zakresie 110-125 V,
(prawidłowe dla Ameryki Północnej, Meksyku i Tajwanu). W niektórych krajach, takich jak Brazylia, napięcia
różnią się w zależności od regionu. Dla większości krajów wymagane jest ustawienie 230 V. Przy ustawieniu
230 V, HINT 6 może bezpiecznie pracować z napięciami sieciowymi w zakresie 220-250 V. Po przełączeniu
napięcia sieciowego należy również zmienić wartość bezpiecznika na tylnym panelu. HINT 6 pracuje na AC
50Hz lub 60Hz.

Uwaga: HINT 6 nie jest objęty gwarancją Parasound w przypadku uszkodzenia spowodowanego
przez podłączenie urządzenia do niewłaściwego napięcia sieciowego.

Przełącznik wyboru napięcia sieciowego

Uchwyt bezpiecznika
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Analogowe wejścia audio
Zawsze odłączaj przewód zasilający HINT 6 przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń wejścio-
wych, wyjściowych lub wyzwalających. Włożenie lub wyjęcie kabla wejściowego lub wyjściowego, gdy HINT 6
jest włączony, może spowodować nagły wybuch dźwięku, który może doprowadzić do uszkodzenia głośników.
Upewnij się, że żadne kable nie są obciążone ani naprężone, gdyż może to spowodować ich poluzowanie.

Wejście gramofonowe
HINT 6 jest wyposażony wwysokiej jakości przedwzmacniacz gramofonowy. Aby podłączyć gramofon, w za-
leżności od typu wkładki, ustaw przełącznik Load/Cartridge na MM (ruchomy magnes) lub MC (100 Ω lub
47 kΩ ruchoma cewka). Wybierz MM, jeśli nie masz pewności, jaki typ wkładki posiadasz. Jeśli użyjesz usta-
wienia MC z wkładką MM, poziom głośności będzie bardzo wysoki i zniekształcony.

Uwaga: Wejście Phono służy tylko do podłączania gramofonu.

Przełącznik obciążenia / Wkładki gramofonowej
Wejście Phono posiada trójpozycyjny przełącznik wyboru obciążenia/wkładki. Wybierz pozycję przełącznika
odpowiednią dla typu wkładki gramofonu. Jeśli nie masz pewności, którego ustawienia użyć, zalecamy skon-
taktowanie się z producentem wkładki. Możesz również wypróbować wszystkie trzy ustawienia i użyć tego,
które zapewnia najlepsze brzmienie.

� MM jest przeznaczony do wkładek z ruchomym magnesem. Zapewnia obciążenie 47kiloomów i odpo-
wiednie wzmocnienie dla wszystkich wkładek MM. To najpopularniejszy typ wkładki.

� MC 100Ω jest przeznaczony dla większości wkładek z ruchomą cewką. Zapewnia wyższe wzmocnienie,
wymagane nawet dla wkładek MC o bardzo niskim poziomie wyjściowym, i obciążenie 100 omów, które
jest idealne dla większości wkładek MC.

� MC 47kΩ zapewnia odpowiednie wzmocnienie dla wkładek MC z alternatywnym obciążeniem 47 kΩ.
Możesz wypróbować zarówno ustawienia 100Ω, jak i 47 kΩ, aby zobaczyć, które brzmią najlepiej w da-
nym systemie. Ustawienie MC 47 kΩ jest również obciążeniem zalecanym przez Grado™ dla wkładek MI
(ruchomy rdzeń).

Uwaga: Jeśli gramofon nie osiągnie odpowiedniej głośności lub jeśli gra zbyt głośno, wybrano niewłaściwy
typ wkładki. Należy pamiętać o podłączeniu przewodu uziemiającego z gramofonu do terminala
Phono GND (masa) na HINT 6.
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Gniazda wejściowe RCA Line Level (wejścia 1-5)
Wejścia źródłowe 1–5 mają taką samą czułość wejściową i impedancję wejściową oraz są kompatybilne
z dowolnym typowym analogowym źródłem liniowym.

Uwaga: Wejście 5 jest współdzielone ze zbalansowanymi złączami wejścia XLR, dlatego gniazda RCA
i XLR wejścia 5 nie mogą być podłączone jednocześnie.

Zbalansowane wejście XLR (wejście 5)
Wejście 5 wykorzystuje także zbalansowane gniazda typu XLR. Użyj tego wejścia, aby podłączyć źródło analo-
gowe ze zbalansowanymi wyjściami XLR. Zbalansowana linia zapewnia doskonałe tłumienie szumów i bucze-
nia, szczególnie w przypadku korzystania z długich kabli.

Uwaga:Wejście 5 jest współdzielone ze zbalansowanym wejściem XLR, dlatego gniazda RCA i XLR wejścia
5 nie mogą być podłączone jednocześnie.

Wejście AUX na panelu przednim
Dla wygody użytkowania na przednim panelu znajduje się gniazdo wejściowe dla przenośnego odtwarzacza
MP3, tabletu lub telefonu komórkowego. Podłącz odtwarzacz, tablet lub gniazdo słuchawkowe telefonu do
gniazda wejściowego Aux w HINT 6 za pomocą kabla z wtykiem stereo mini 3,5 mm. Wejście Aux ma dodatko-
wy stopień wzmocnienia, który wzmacnia sygnał wejściowy o 12 dB, dzięki czemu poziom głośności jest
porównywalny z innymi źródłami dźwięku. Dla uzyskania najlepszego efektu, ustaw głośność podłączonego
odtwarzacza lub telefonu na co najmniej 75% maksymalnego poziomu.

Uwaga: Podłączenie do gniazda Aux urządzenia innego niż przenośny odtwarzacz MP3 lub telefon spowo-
duje, że poziom głośności będzie prawdopodobnie zbyt wysoki i może być zniekształcony.
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Wejście Bypass kina domowego / wzmacniacza
Dzięki wejściu Bypass/Amp HINT 6 jest odpowiedni zarówno do odtwarzania dźwięku stereo najwyższej jako-
ści, jak i do zasilania kanałów L i R w systemie dźwięku przestrzennego. Ta unikalna funkcja oferuje kilka korzy-
ści. Wzmacniacz mocy wbudowany w HINT 6 jest lepszy od dowolnego wzmacniacza amplitunera dźwięku
przestrzennego przez co poprawi wydajność lewego i prawego głośnika w systemie dźwięku przestrzennego.
Amplituner AV nie będzie obciążony napędzaniem lewego i prawego głośnika, dzięki czemu dostępna będzie
większa moc dla kanałów środkowego i surround. Funkcja ta pozwala subwooferom współpracować ze źródła-
mi stereo i kanałami podrzędnymi w systemie dźwięku przestrzennego.

Uwaga: Funkcja Theater Bypass w HINT 6 wymaga gniazd wyjściowych przedwzmacniacza w procesorze
dźwięku przestrzennego lub amplitunerze AV.

Jak to działa
Funkcja Theater Bypass HINT 6 pozwala na przekierowanie sygnału wejściowego kanału L i R (przedniego)
z gniazd przedwzmacniacza L i R odbiornika surround (procesora) bezpośrednio do stopnia mocy wzmacniacza
HINT 6, z pominięciem przedwzmacniacza i wszystkich elementów sterujących. Użycie wejścia Bypass powo-
duje, że HINT 6 działa jako samodzielny wzmacniacz mocy.

Sygnał z gniazd wyjściowych procesora dźwięku przestrzennego lub amplitunera jest kierowany z gniazd
wejściowych HINT 6 Bypass Sub In bezpośrednio do gniazd wyjściowych Sub. Po wybraniu wejścia Bypass
obwody HINT 6 przedwzmacniacza i elementy sterujące są całkowicie poza ścieżką sygnału.

Uwaga: HINT 6 musi być włączony, aby zbalansowane wyjścia XLR działały w trybie Bypass. Zbalansowane
wyjścia XLR wymagają aktywnych obwodów sterujących.

Wejście Bypass HINT 6 omija wszystkie regulacje:

� Regulacja pokrętła głośności i przyciski głośności pilota zdalnego sterowania HINT 6 nie zmienią poziomu
głośności wejścia Bypass.

� Regulacja pokrętła Bass i Treble Tone nie działa, a charakterystyka częstotliwościowa jest płaska, niezależnie
od ustawień tych regulacji.

� Regulacja Balansem Lewo-Prawo nie działa. Balans kanałów L i R jest taki sam, niezależnie od ustawień
pokrętła.

� Wyjścia przedwzmacniacza i głośników są w pełnym zakresie, niezależnie od ustawień zwrotnicy wyjścia
przedwzmacniacza.

� Wyjścia Sub Out są w pełnym zakresie, niezależnie od ustawień zwrotnicy Sub Out.

Uwaga: Gdy wybrane jest wejście Bypass, nie będzie słychać zmian po wyregulowaniu któregokolwiek
z powyższych elementów sterujących. Zmiany staną się słyszalne po wybraniu dowolnego innego
wejścia HINT 6.

Regulacja jest możliwa na odbiorniku lub procesorze dźwięku przestrzennego

Powyższe wykluczenia pozwolą zachować ustawienia regulacji głośności i zarządzania basami w odbiorniku
dźwięku przestrzennego, gdy słuchasz dźwięku przestrzennego za pomocą kanałów lewego, prawego i subwo-
ofera kierowanych przez HINT 6. Zapoznaj się z instrukcją obsługi odbiornika dźwięku przestrzennego, aby
ustawić i kalibrować poziom głośników, odległości i zarządzanie basem. Po dodaniu HINT 6 do istniejącego
systemu dźwięku przestrzennego należy ponownie skalibrować system za pomocą mikrofonu kalibracyjnego,
który zwykle jest dołączany do odbiorników dźwięku przestrzennego. Prosimy pamiętać, że regulacja głośności
w HINT 6 nie będzie działać, jeśli wybrane jest wejście Bypass. Użyj regulacji głośności na odbiorniku dźwięku
przestrzennego (lub procesorze).
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Podłączanie wejścia Bypass kina domowego / wzmacniacza
Podłącz gniazda wyjściowe Lewe, Prawe i Sub przedwzmacniacza dźwięku przestrzennego lub procesora do
gniazd wejściowych Lewego, Prawego i Sub Bypass. Dla pojedynczego subwoofera można użyć gniazda wej-
ściowego HINT 6 Sub 1 lub Sub 2. Podłącz lewy i prawy głośnik do terminali lewego i prawego głośnika na
HINT 6. Podłącz subwoofer(y) do gniazda wyjściowego / gniazd wyjściowych subwoofera na HINT 6.

Nie należy podłączać wejść Bypass HINT6 bezpośrednio do żadnego komponentu źródłowego o stałym po-
ziomie wyjściowym. Przykładami są odtwarzacze CD, większość odtwarzaczy Blu-ray/DVD, magnetofony lub
tunery. Ponieważ nie ma regulacji głośności przy wejściu Bypass, pełne napięcie wyjściowe ze źródła trafi
bezpośrednio do wzmacniacza mocy HINT 6. Poziom dźwięku może być bardzo wysoki i może uszkodzić gło-
śniki.

Uwaga: Nawet gdy HINT 6 jest wyłączony, jego gniazda wejściowe Bypass L, R i Sub RCA są podłączone
bezpośrednio do jego gniazd wyjściowych przedwzmacniacza L, R i Sub RCA. HINT 6 musi być
włączony, aby zbalansowane wyjścia XLR działały.

Odbiornik lub procesor dźwięku przestrzennego

HINT 6

Subwoofer Przedni Prawy Przedni Lewy

Boczne i tylne głośniki Surround Głośnik centralny
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Wejścia cyfrowe: OPT 1, OPT 2, COAX, USB
Wbudowany 32-bitowy DAC (przetwornik cyfrowo-analogowy) HINT 6 wykorzystuje referencyjny przetwor-
nik cyfrowo-analogowy ESS Sabre32® Reference DAC IC o bardzo wysokiej rozdzielczości 384 kHz. Ponieważ
przetwornik cyfrowo-analogowy HINT 6 jest lepszy niż przetworniki cyfrowo-analogowe wwiększości cyfro-
wych komponentów źródłowych, będą brzmiały lepiej, jeśli zamiast podłączać ich analogowe gniazda wyjścio-
we podłączysz jedno z ich wyjść cyfrowych do przetwornika cyfrowo-analogowego HINT 6.

Korzystanie z wyjścia cyfrowego TV, odtwarzacza Blu-ray, odtwarzacza DVD lub konsoli do gier
Przy podłączaniu do HINT 6 telewizora, odtwarzacza Blu-ray, odtwarzacza DVD, dekodera telewizji kablowej,
odbiornika satelitarnego lub konsoli do gier, należy wejść do menu konfiguracji audio danego urządzenia, a na-
stępnie wybrać stereo PCM (2.0). Przetwornik cyfrowo-analogowy HINT 6 akceptuje tylko dwukanałowe ste-
reofoniczne PCM. Nie akceptuje formatów Dolby Digital ani DTS.

Opt (Optyczne) 1 & 2
Wejścia optyczne 1 i 2 wykorzystują szybkie złącza Toslink. Każde z nich akceptuje cyfrowe sygnały PCM
do 192 kHz o długości 16 lub 24 bitów.

Uwaga do połączenia optycznego: częstotliwości próbkowania 176,4 kHz i 192 kHz będą odtwarzane
niezawodnie tylko z krótkim (nie dłuższym niż 2 metry) kablem optycznym. Zachowaj ostrożność
podczas obchodzenia się z kablem optycznym. Zgięcie go pod kątem ostrym pogorszy jego zdolność do
przesyłania sygnału cyfrowego ze źródła do HINT 6.

Coax (Koncentryczne)
Złącze wejściowe Coax (zwane również S/PDIF) to gniazdo RCA. Przyjmuje cyfrowe sygnały PCM do 192
kHz o długości 16 lub 24 bitów.

Uwaga do kabla koncentrycznego: Cyfrowe kable koncentryczne często wyglądają jak typowe analogo-
we kable audio, ale ich parametry elektryczne nie zawsze są takie same. Wejście koncentryczne HINT 6
działa najlepiej z kablem 75 omów, który zwykle ma nadrukowane na osłonie kabla: 75 omów, RG6 lub
RG59. Korzystanie ze zwykłego kabla audio może spowodować niestabilność sygnału, co skutkuje wyso-
kimi poziomami fluktuacji, a nawet zanikami dźwięku.

USB
Wejście USB służy do podłączenia HINT 6 do komputera PC z systememWindows® lub Mac. Pozwala to na
odtwarzanie w wysokiej jakości plików muzycznych przechowywanych na komputerze oraz na strumienio-
wanie usług muzycznych dostępnych przez Internet. Wejście USB akceptuje częstotliwości próbkowania
PCM do 384 kHz przy długościach słów 16, 24 lub 32-bitowych. Wejście USB akceptuje również natywne
DSD i DoP (DSD over PCM).

HINT 6 korzysta z USB 2.0, w związku z czym użytkownicy niektórych starszych wersji systemuWindows®
będą musieli pobrać i zainstalować sterowniki na swoim komputerze. Użytkownicy komputerówMAC nie
muszą instalować żadnych sterowników. Konfiguracja komputera do pracy z wejściem USB dostępne jest
poniżej.

Uwaga do kabla USB: niedrogie kable USB dłuższe niż 2 m są często zawodne i mogą być przyczyną
przerw w dźwięku. Jeśli wymagane jest użycie dłuższego kabla USB, zaleca się korzystanie z kabla USB
wyższej jakości.

Odtwarzanie muzyki z komputera
Po wstępnej konfiguracji komputera, HINT 6 jest gotowy do użycia z komputerem PC lub Mac. Naciśnij przy-
cisk USB na pilocie HINT 6 lub obróć pokrętło wyboru wejścia HINT 6, aż zaświeci się niebieska dioda USB.
Zacznij odtwarzać dowolną muzykę na komputerze, a zostanie ona wysłana do HINT 6 za pomocą kabla USB.
Każdy dźwięk, który przekazywałyby głośniki komputera, będzie teraz słyszany przez HINT 6 i towarzyszący
mu system audio.

Uwaga: W celu uzyskania najwyższej jakości odtwarzania dźwięku zaleca się ustawienie głośności aplikacji
komputerowej na 100%. Następnie należy ustawić poziom odsłuchu regulując głośność na HINT 6.
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USB - konfiguracja komputera
Użytkownicy komputerów Mac
Komputery Apple® nie wymagają instalacji sterowników, aby korzystać z wejścia USB. Podłącz kabel USB
(znajdujący się w opakowaniu HINT 6) do komputera Mac, a następnie włącz HINT 6. Następnie upewnij się,
że HINT 6 jest wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe audio komputera. Aby ustawić HINT 6 jako
domyślne urządzenie audio postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przejdź do menu Apple
2. Wybierz „Preferencje systemowe”
3. Wybierz „Dźwięk” z menu Sprzęt
4. Wybierz zakładkę „Wyjście”
5. Wybierz „PARASOUND” w menu Dźwięk
6. Zamknij menu Dźwięk

Użytkownicy systemu Windows® 10
W2018 r. Microso� zaczął dołączać sterowniki audio USB 2.0 z aktualizacjami systemuWindows 10. Jeśli
korzystasz z systemuWindows 10, a system operacyjny został automatycznie zaktualizowany, nie potrzeba
instalować żadnych sterowników, aby korzystać z HINT 6. Jeśli komputer z systememWindows 10 nie został
zaktualizowany, należy zaktualizować system operacyjny lub postępować zgodnie z instrukcjami instalacji
sterowników dla Windows 7 poniżej.

Podłącz kabel USB (dołączony do opakowania z akcesoriami HINT 6) do komputera, a następnie włącz HINT 6.
Następnie upewnij się, że HINT 6 jest wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe audio komputera. Aby
ustawić HINT 6 jako domyślne urządzenie audio postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.Kliknij prawym przyciskiem ikonę głośnika w prawym dolnym rogu ekranu (na pasku narzędzi)
2.Wybierz „Urządzenia odtwarzania”
3.Gdy pojawi się okno „Dźwięk”, kliknij „PARASOUND”, a następnie kliknij „Ustaw jako domyślny”
4.Kliknij „OK”, aby zamknąć okno „Dźwięk”

Parasound nie ma na liście urządzeń odtwarzających?
1) Upewnij się, że HINT 6 jest włączony.
2) Podłącz HINT 6 do komputera kablem USB nie dłuższym niż 2 m.
3) Upewnij się, że wersja systemuWindows 10 jest aktualna.
4) Jeśli „PARASOUND” nadal nie jest wyświetlany jako urządzenie odtwarzające, można zastosować
instrukcje instalacji sterownika dla systemuWindows 7 przedstawione poniżej.

Nie można znaleźć ikony głośnika?
Jeśli z jakiegoś powodu nie można znaleźć ikony głośnika, należy w Panelu Sterowania wybrać „Dźwięk”
lub wpisać „Dźwięk” w pasku wyszukiwania systemuWindows 10.

Użytkownicy systemów Windows® 7, 8 i Vista muszą zainstalować sterowniki
Jeśli używasz systemuWindows 7, 8 lub Vista, musisz najpierw pobrać i zainstalować sterowniki ze strony
internetowej Parasound (www.parasound.com). W sekcji wsparcie/pliki do pobrania na stronie internetowej
HINT 6, dostępne są sterowniki i instrukcje instalacji.
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Połączenia wyjścia audio
Wyjścia Lewego i Prawego głośnika
Zaciski głośnikowe akceptują szeroką gamę przewodów i złączy głośnikowych, w tym duże złącza widełkowe,
złącza bananowe i nieizolowane przewody o średnicy nawet 8 mm. Zaciski głośnikowe są rozstawione szerzej
niż tradycyjne złącza wtykowe z dwoma bananami. Szerszy odstęp umożliwia wykorzystanie większych złączy
widełkowych bez ryzyka zwarcia.

Gniazda wyjściowe Lewe i Prawe Przedwzmacniacza (Zbalansowane i Niezbalansowane)
Gniazda wyjściowe przedwzmacniacza HINT 6 mają ten sam sygnał liniowy audio, który trafia do stopnia
wzmacniacza mocy. Gniazda wyjściowe przedwzmacniacza służą do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza
mocy. Zewnętrzny wzmacniacz może być używany do bi-ampingu głośników lub do napędzania głośników
w innym pomieszczeniu. Dostępne są zarówno wyjścia RCA (niezbalansowane), jak i XLR (zbalansowane), oba
typy mogą być używane jednocześnie. Jeśli używasz dwóch subwooferów w swoim systemie i chcesz, aby były
stereofoniczne (zamiast mono), możesz zamiast gniazd wyjściowych Sub Out użyć gniazd wyjściowych lewego
i prawego przedwzmacniacza. W przypadku korzystania w ten sposób z subwooferów stereo, należy ustawić
przełącznik HINT 6 High Pass Crossover w pozycji Off.
Zbalansowane lewe i prawe wyjścia XLR mają ten sam sygnał, co lewe i prawe gniazda wyjściowe RCA. Wyj-
ścia zbalansowane mają o 6 dB większe wzmocnienie. Wyjścia RCA i XLR można podłączyć jednocześnie.
Przełącznik zwrotnicy górnoprzepustowej wpływa zarówno na wyjścia RCA, XLR, jak i głośnikowe.

Wyjścia subwoofera (Zbalansowane i Niezbalansowane)
HINT 6 posiada jedno złącze XLR i dwa gniazda RCA dla jednego lub więcej subwooferów. Dwa niezbalanso-
wane i jedno zbalansowane wyjścia subwoofera przenoszą ten sam sygnał mono. W zależności od częstotliwo-
ści wybranej dla zwrotnicy dolnoprzepustowej można wybrać, czy sygnał mono ma pełny zakres czy nie. Zba-
lansowane wyjście XLR Sub posiada ten sam sygnał, co gniazdo wyjściowe RCA Sub 1 lub 2. Wyjście zbalanso-
wane ma o 6dB wyższe wzmocnienie. Oba wyjścia RCA 1 i 2 oraz wyjście XLR można podłączyć jednocześnie.

Korzystanie z subwooferów stereo
Aby korzystać z dwóch subwooferów w stereo, można podłączyć je do gniazd wyjściowych przedwzmacniacza
Lewego i Prawego zamiast do gniazd wyjściowych Sub, które są mono. W takim przypadku należy ustawić
przełącznik zwrotnicy górnoprzepustowej na pozycję Off. W tej konfiguracji kontrola poziomu na panelu
przednim Sub nie działa.

Wyjścia Record Out (stały poziom)
Gniazda Record Out łączą się z gniazdami nagrywania/wejścia analogowego rejestratora audio. Po wybraniu
wejścia sygnał z danego komponentu źródłowego jest dostępny w gniazdach Record Out, gdy tylko jest włą-
czony. Jest to sygnał o stałym poziomie, na który nie mają wpływu ustawienia głośności, balansu, tonów, wyci-
szenia dźwięku ani ustawienia zwrotnicy. Gniazda Record Out o stałym poziomie są również przydatne do
podłączenia wzmacniacza mocy dla głośnikóww innym pomieszczeniu z pasywną regulacją głośności.

Uwaga: Po wybraniu wejścia Bypass w gniazdach Record Out nie ma sygnału. HINT 6 nie oferuje jednocze-
snego monitorowania nagrania podczas nagrywania.
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Inne połączenia na panelu tylnym
Gniazdo wyjściowe 12 V
Jeśli dodatkowy wzmacniacz mocy jest wyposażony wwejście wyzwalające 12 V, HINT 6 może włączać i wyłą-
czać go automatycznie. Podłącz przewód wyzwalacza (w zestawie) między gniazdem 12 V HINT 6 a wejściem
wyzwalającym 12 V zewnętrznego wzmacniacza. Gdy HINT 6 jest włączony, na gnieździe wyjściowym 12 V
pojawi się napięcie 12 V, a wzmacniacz włączy się automatycznie.
Uwaga: Przewód wyzwalacza 12 V dołączony do HINT 6 ma wtyczki mono. Kabel z wtyczkami stereo, taki jak
kabel aux, nie będzie działał.

Gniazdo wejściowe IR
HINT 6 jest kompatybilny z popularnymi systemami wzmacniaczy podczerwieni. Umożliwiają zdalne sterowa-
nie z innego pomieszczenia lub gdy HINT 6 jest zainstalowany w szafce, gdzie sygnały pilota zdalnego stero-
wania nie docierają do czujnika na panelu przednim. Złącze zewnętrznego wejścia zdalnego sterowania to
standardowe gniazdo 3,5 mm mono „mini”. Przewód centralny (wtyczka) służy do sygnału, a przewód
zewnętrzny (tuleja) do uziemienia. Twój autoryzowany sprzedawca Parasound lub instalator może polecić
kompatybilny system wzmacniacza podczerwieni.

Gniazdo wyjściowe pętli podczerwieni
Wyjście pętli oferuje wygodny sposób na połączenie szeregowe sygnału podczerwieni z innym komponentem,
który jest również wyposażony w gniazdo wejściowe podczerwieni. Każdy sygnał sterowania IR obecny
w gnieździe wejściowym IR na tylnym panelu HINT 6, jest również obecny w gnieździe IR Loop Out.

Przewód zasilający AC
Kabel zasilający dostarczony z HINT 6 jest wysokiej jakości kablem typu IEC. Jeśli to możliwe, podłącz HINT 6
do tego samego gniazdka sieciowego, do którego podłączone są komponenty źródłowe i dodatkowe wzmacnia-
cze mocy. Jeśli HINT 6 i pozostałe komponenty podłączone są do różnych gniazdek, potencjał uziemienia
między gniazdami może być wyższy lub niższy powodując słyszalne buczenie.
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Konfiguracja subwoofera
Konfiguracja zwrotnicy i ustawienie poziomu to dwa ważne etapy konfiguracji subwoofera.

Konfiguracja zwrotnicy subwoofera
Należy wyłączyć zwrotnicę wbudowaną we wzmacniacz subwoofera, ponieważ HINT 6 ma własne zwrotnice,
a pozostawienie włączonych zwrotnic subwoofera i HINT 6 spowoduje podwójne filtrowanie. Większość
aktywnych subwooferów ma przełącznik, który jest zwykle oznaczony jako „Bypass”, „Kino domowe” lub po
prostu „Crossover Off”. Jeśli zwrotnica subwoofera nie może zostać wyłączona, należy ustawić ją na najwyższą
częstotliwość. Aby uzyskać prawidłowe ustawienia postępuj zgodnie z sekcją dotyczącą konfiguracji zwrotnicy,

Konfiguracja poziomu subwoofera
Aby ustawić właściwy poziom subwoofera, zacznij od regulacji Sub Level na panelu przednim HINT 6 z usta-
wieniem na godzinę 12 (0 dB), a następnie odtwarzaj różne rodzaje muzyki. Dostosuj regulację poziomu
wbudowaną w subwoofer, aż poziom basóww systemie będzie zrównoważony. Aby dostroić poziom subwo-
ofera, wystarczy użyć kontroli Sub Level na panelu przednim HINT 6.

Konfiguracja zwrotnicy górno- i dolnoprzepustowej

HINT 6 jest wyposażony w regulowane zwrotnice
dolno- i górnoprzepustowe. Zwrotnice to filtry, które
przepuszczają określone częstotliwości jednocześnie
blokując inne. Filtr dolnoprzepustowy przepuszcza
tylko niskie częstotliwości i blokuje wysokie częstotli-
wości. Filtr górnoprzepustowy przepuszcza tylko wyso-
kie częstotliwości i blokuje niskie częstotliwości. Jeśli
używasz subwoofera i nie masz pewności, gdzie ustawić
częstotliwość zwrotnicy, 80 Hz będzie najlepszą często-
tliwością początkową zarówno dla zwrotnicy górno-
przepustowej, jak i dolnoprzepustowej. Jeśli nie używ
asz subwoofera, ustaw przełącznik zwrotnicy HINT 6
Preamp Output Crossover w pozycji Off. Ustawienia
zwrotnicywpływają zarówno nawyjścia głośnikowe, jak
i wyjścia przedwzmacniacza (zarówno RCA, jak i XLR).

Zwrotnica dolnoprzepustowa (gniazdo RCA subwoofera i wyjście XLR)
Zwrotnica dolnoprzepustowa pozwala na wyjście jedynie niskich częstotliwości z gniazd HINT 6 Sub
Output. Jeśli twój subwoofer ma wbudowaną zwrotnicę, której nie można wyłączyć, ustaw ją na najwyż-
szą częstotliwość, aby zminimalizować negatywny wpływ na odpowiedź basów spowodowaną filtrowa-
niem w HINT 6 i ponownie w subwooferze.

Zwrotnica górnoprzepustowa (lewy i prawy głośnik oraz wyjścia przedwzmacniacza)
Zwrotnica górnoprzepustowa HINT 6 dla wyjść głośnikowych i wyjść przedwzmacniacza (zarówno XLR,
jak i RCA) umożliwia blokowanie niskich częstotliwości przed przejściem do głównych głośników L i R.
Może to być szczególnie przydatne, jeśli używasz małych głośników (zwykle z głośnikami niskotonowymi
6,5”/165 mm lub mniejszych) i masz subwoofer. Najczęstsze ustawienia to od 50 Hz do 80 Hz. Jeśli nie
używasz subwoofera, lepsze wyniki uzyskasz wyłączając zwrotnicę górnoprzepustową HINT 6 lub usta-
wiając ją poniżej 40 Hz. Jeśli chcesz, aby Twoje głośniki L i R działały w pełnym zakresie bez zablokowa-
nych częstotliwości, ustaw przełącznik zwrotnicy górnoprzepustowej w pozycji Off.
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Przełączniki włączania/wyłączania zwrotnicy:

Zwrotnica wyjścia subwoofera wyłączona
Sygnał mono o pełnym zakresie częstotliwości zostanie wysłany do subwoofera. Należy użyć regulacji
częstotliwości zwrotnicy w subwooferze.

Zwrotnica wyjścia subwoofera włączona
Punkt, w którym najwyższa częstotliwość idąca do subwoofera(ów) zaczyna się zmniejszać, jest określany
przez ustawienie pokrętła częstotliwości Low Pass.

Zwrotnica wyjścia przedwzmacniacza wyłączona
Sygnały pełnozakresowe będą wysyłane do lewego i prawego głośnika oraz do gniazd wyjściowych
przedwzmacniacza RCA i XLR.

Zwrotnica wyjścia przedwzmacniacza włączona
Punkt, w którym najniższa częstotliwość idąca do lewego i prawego terminala głośnikowego oraz gniazda
wyjściowe przedwzmacniacza zaczyna się zmniejszać, jest określany przez ustawienie pokrętła częstotli-
wości górnoprzepustowej.

Zwrotnice i wejście Bypass/Amp
Zwrotnice górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe HINT 6 są zawsze wyłączone, gdy wybrane jest wejście
Bypass. W takim przypadku filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe nie są aktywne, ponieważ lepiej jest
użyć zarządzania basami wybranego w menu ustawień odbiornika dźwięku przestrzennego lub procesora.

Od czego zacząć ustawienie zwrotnicy
Jeśli nie wiesz, gdzie ustawić zwrotnice górno- i dolnoprzepustowe, te ustawienia są dobrym miejscem do
rozpoczęcia. Można eksperymentować, by znaleźć kombinację, która będzie najlepsza:

Brak subwoofera
� Ustaw przełącznik High Pass Crossover w pozycji Off
� To ustawienie nie ma znaczenia, gdyż zwrotnica dolnoprzepustowa nie będzie używana

Jeśli korzystasz z jednego lub więcej subwooferów, a głośniki niskotonowe lewego i prawego
głośnika mają rozmiar 6,5” (165 mm) lub mniejszy

� Ustaw przełącznik High Pass Crossover na pozycję On, a pokrętło częstotliwości na 80 Hz
� Ustaw przełącznik Low Pass Crossover na pozycję On, a pokrętło częstotliwości na 80 Hz

Jeśli korzystasz z jednego lub więcej subwooferów, a głośniki niskotonowe lewego i prawego
głośnika są większe niż 6,5” (165 mm)

� Ustaw przełącznik High Pass Crossover na pozycję On, a pokrętło częstotliwości na 50 Hz
� Ustaw przełącznik Low Pass Crossover na pozycję On, a pokrętło częstotliwości na 50 Hz
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Elementy sterujące na panelu przednim

Przycisk Włącz/Wyłącz (On-Off)

Gdy HINT6 jest włączony, delikatna niebieska poświata przycisku Włącz/Wyłącz zmieni się na kilka sekund
na czerwono, podczas gdy jego obwody ustabilizują się. Następnie czerwona poświata zostanie zastąpiona
jaśniejszą niebieską, wskazując normalne działanie. Jeśli po włączeniu lub podczas używania wzmacniacza
dioda pozostaje czerwona, oznacza to, że obwody zabezpieczające zostały aktywowane i z głośników nie
będzie słychać żadnego dźwięku. Najczęstszą przyczyną, dla której przycisk Włącz/Wyłącz pozostaje czer-
wony, jest zwarcie połączenia głośników lub przegrzanie. Więcej informacji na temat obwodu zabezpieczają-
cego można znaleźć na stronie 20.

Wyjście słuchawkowe
HINT 6 jest wyposażony wwysokiej jakości wysokoprądowy dedykowany wzmacniacz słuchawkowy oparty na
najwyższej jakości TPA6120A firmy Texas Instruments. Ta doskonała konstrukcja zapobiega zniekształceniom
nieparzystego rzędu, które są odpowiedzialne za zmęczenie słuchaniem. Praktycznie natychmiastowa reakcja
na dynamikę muzyki, w przeciwieństwie do typowych wzmacniaczy słuchawkowych, nie podnosi poziomu
szumów ani nie pogarsza współczynnika s/n. Obwód wzmacniacza słuchawkowego z niską impedancją wyj-
ściową 10 omów i wysokim wzmocnieniem pozwala napędzać słuchawki o wartości do 600 omów.
Gniazdo słuchawkowe obsługuje wtyk mini 3.5 mm stereo (1/8”). Wyjścia lewego i prawego głośnika oraz
gniazda wyjściowe przedwzmacniacza (RCA i XLR) zostaną wyciszone po włożeniu do tego gniazda wtyczki
słuchawek. Gniazda wyjściowe nagrywania L i R nie zostaną wyciszone.

UWAGA: Przed odłączeniem słuchawek należy sprawdzić ustawienie pokrętła głośności, aby uniknąć
niespodziewanie wysokiego poziomu dźwięku, który mógłby uszkodzić głośniki.

Wejście Aux
HINT 6 posiada gniazdo Aux na przednim panelu, służące do podłączania przenośnego odtwarzacza MP3,
tableta lub telefonu komórkowego. Podłącz kabel z wtyczką stereo 3,5 mm do gniazda słuchawkowego telefo-
nu lub przenośnego odtwarzacza i do wejścia Aux. Wejście Aux ma dodatkowy stopień wzmocnienia, który
wzmacnia sygnał wejściowy o 12 dB, dzięki czemu poziom głośności jest spójny przy wybieraniu różnych
komponentów źródłowych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, ustaw głośność przenośnego odtwarzacza na co
najmniej 75% maksymalnej głośności.
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Pokrętła regulacji tonów niskich (Bass) i wysokich (Treble)
Oferują precyzyjną regulację równowagi tonalnej. Nawet bardzo drobne korekty mogą dodać ciepła, bogac-
twa, przejrzystości i „powietrza”. Prosimy jednak pamiętać, że większe korekty mogą przesłonić szczegóło-
wość, a nawet spowodować przeciążenie głośników. Mają wpływ na wyjścia głośnikowe, wyjścia przedwzmac-
niacza i wyjścia subwoofera. Pokrętła Bass i Treble HINT 6 są aktywne, gdy wokół przycisku Tone świeci się
niebieskie światło.

Przycisk tonu (Tone)
Naciśnięcie tego przycisku, wyłącza kontrolę tonów niskich i wysokich, całkowicie omijając obwody kontroli
tonów. Wpłynie to na poprawę czystości dźwięku, eliminując niewielką ilość szumów i zniekształceń związa-
nych z obwodami kontroli tonów. Przełączniki tonów można włączać i wyłączać również przy pomocy pilota,
można przełączać się pomiędzy płaskimi a preferowanymi ustawieniami tonów. Pilot zdalnego sterowania nie
pozwala na regulację tonów niskich i wysokich. Pozwala jedynie na jej włączenie lub wyłączenie.

Pokrętło wyboru wejścia (Input)
Obracanie pokrętła pozwala na przejście przez kolejne wejścia. Dioda LED pod nazwą każdego wejścia na
przednim panelu wskazuje, które wejście jest wybrane w danym momencie.

Pokrętło poziomu subwoofera (Sub Level)
Pokrętło poziomu subwoofera reguluje poziom subwoofera. Poziom subwoofera można regulować w zakresie
od -10 dB do +10 dB względem kanałów L i R. Gdy pokrętło Sub Level jest w pozycji godziny 12, podbicie
wynosi 0 dB. Podczas pierwszej konfiguracji subwoofera należy ustawić pokrętło na godzinę 12 (0 dB), a
następnie włączyć muzykę. Dostosuj kontrolę poziomu w subwooferze, aż dźwięk w Twoim systemie będzie
zrównoważony. Od tej pory, aby dostroić poziom subwoofera, wystarczy użyć pokrętła Sub Level na panelu
przednim HINT 6.

Uwaga: Pokrętło regulacji poziomu subwoofera nie może regulować poziomu subwoofera, gdy wybrane
jest wejście Bypass.

Pokrętło równowagi (Balance)
Służy do regulacji równowagi lewego i prawego kanału, co jest pomocne w kompensacji dla umiejscowienia
głośników lub akustyki pomieszczenia.

Pokrętło i wyświetlacz głośności
HINT 6 używa sterowanego elektronicznie wysokiej jakości analogowego układu regulacji głośności. Poziom
głośności jest wyświetlany obok pokrętła głośności w zakresie od 0 do 99.

Przycisk wyciszenia (Mute)
Naciśnięcie przycisku Mute wyciszy sygnał dla wszystkich gniazd wyjściowych z wyjątkiem wyjścia nagrywa-
nia. Po włączeniu wyciszenia kolor podświetlenia przycisku zmieni się z niebieskiego na czerwony. Aby wyłą-
czyć wyciszenie naciśnij przycisk Mute po raz drugi. Wyciszenie zostanie automatycznie wyłączone po naci-
śnięciu przycisku zwiększania lub zmniejszania głośności na pilocie lub po zmianie głośności na panelu przed-
nim.

Przycisk przygaszenia (Dim)

Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z dwóch poziomów jasności wyświetlacza.
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Funkcje zdalnego sterowania
Maksymalny zasięg pilota zdalnego sterowania HINT 6 to około 6 - 7,5 metra. Należy używać wyłącznie baterii
AA i umieszczać je w komorze baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów + i – .

Przyciski włączania i wyłączania
Przyciski służą do włączania i wyłączania HINT 6.

Przycisk podświetlenia pilota ☼
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje podświetlenie przycisków pilota niebieską poświatą. Podświetlenie
wyłączy się po około 8 sekundach lub gdy przycisk podświetlania zostanie ponownie naciśnięty.

Przygaszanie (Dim)
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z dwóch poziomów jasności wyświetlacza.

Przycisk wyciszenia (Mute)
Jednokrotne naciśnięcie przycisku Mute wycisza sygnał we wszystkich gniazdach wychodzących z wyjąt-
kiem wyjścia Record Out. Gdy włączone jest wyciszenie, przycisk wyciszenia na panelu przednim zaświe-
ci się na czerwono, Naciśnij przycisk Mute po raz drugi, aby wyłączyć wyciszenie.

Głośność▲ i▼
Przyciski te zwiększają i zmniejszają poziom głośności odsłuchu. Poziom głośności jest wyświetlany obok
pokrętła regulacji głośności na wyświetlaczu cyfrowym w zakresie od 0 do 99.

Pamięć głośności (Vol Mem)
Przycisk przywołuje zapamiętane ustawienie głośności. Pozwala na wygodne przejście do ulubionego
ustawienia głośności. Instrukcje jak ustawić poziom Vol Mem dostępne są na stronie 19. Różni się od
włączania głośności.

Przyciski włączania i wyłączania tonów
Naciśnięcie przycisku „Tone On” włącza obwód kontroli tonu z podbiciem lub odcięciem określonym
przez ustawienia pokręteł Bass i Treble na przednim panelu. Naciśnięcie przycisku „Tone Off” wyłącza
kontrolę tonów niskich i wysokich, całkowicie omijając obwody kontroli tonów. Wpłynie to na poprawę
czystości dźwięku, eliminując niewielką ilość szumów i zniekształceń związanych z obwodami kontroli
tonów.

Przyciski wyboru wejścia
Naciśnij przycisk wejścia odpowiadający źródłu, którego chcesz słuchać.

Vol Set (ustawienie głośności)
Przycisk Vol-Set jest używany w połączeniu z innymi przyciskami do ustawiania głośności włączania i
głośności Mem (ulubione). Instrukcje korzystania z tych funkcji dostępne są na stronie 19.
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Głośność domyślna i Ulubione ustawienia głośności
Głośność po włączeniu

HINT 6 może włączać się za każdym razem z tym samym ustawieniem głośności. Jest to szczególnie przydat-
ne, jeśli czasami słuchasz z dużą głośnością i chcesz uniknąć nadmiernego natężenia dźwięku przy następnym
włączeniu. Funkcja ta jest też bardzo wygodna dla posiadających preferowany poziom głośności odsłuchu. Aby
ustawić ustawienie głośności po włączeniu, wykonaj następujące czynności:

Ustawienie Głośności po włączeniu:
1. Ustaw głośność do poziomu, który chcesz zaprogramować
2. Naciśnij przycisk „Vol-Set”
3. Naciśnij przycisk „On” (Włącz)

Teraz za każdym razem, gdy HINT 6 jest włączany, głośność zostanie
automatycznie ustawiona na zaprogramowany poziom.

Wyłączenie opcji Głośność po włączeniu (Użyj ostatni poziom głośności)
Można wyłączyć opcję Głośność po włączeniu. Gdy HINT 6 włączy się, głośność będzie na tym samym pozio-
mie, co w momencie jego wyłączenia. Wykonaj poniższe czynności, aby HINT 6 włączał się na ostatnio używa-
nym poziomie głośności:

Wyłącz opcję Głośność po włączeniu:
1. Naciśnij przycisk „Vol-Set”
2. Naciśnij przycisk „Off” (Wyłącz)

Teraz, gdy HINT6 jest włączany, głośność zostanie ustawiona na
ostatnio używany poziom.

Ustawienie ulubionego poziomu głośności (przycisk Vol Mem)
Możesz zapamiętać swój ulubiony poziom odsłuchu. Po zapamiętaniu możesz łatwo przejść do tego poziomu
słuchania, naciskając przycisk „Vol-Mem” na pilocie.

Zapamiętywanie ulubionego poziomu głośności:
1. Ustaw głośność do poziomu, który chcesz zapamiętać
2. Naciśnij przycisk „Vol-Set”
3. Naciśnij przycisk “Vol Mem”

Możesz teraz przejść do ulubionego poziomu głośności, w dowolnym
momencie naciskając przycisk Vol Mem.
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Obwody zabezpieczające wzmacniacza mocy
HINT 6 jest chroniony przed stanami awaryjnymi, takimi jak przegrzanie, zbyt niska impedancja obciążenia lub
zwarcie przewodów głośnikowych. W takich sytuacjach przycisk On-Off zaświeci się na czerwono. Po usunię-
ciu usterki, HINT 6 wznowi działanie, a przycisk On-Off zaświeci się na niebiesko.

Przeciążenie prądowe (zwarcie lub impedancja obciążenia poniżej 1 oma)
Wyspecjalizowane czujniki stale monitorują przepływ prądu przez tranzystory stopnia wyjściowego
HINT 6. Jeśli pobór prądu przekroczy wcześniej określony bezpieczny poziom z powodu impedancji ob-
ciążenia poniżej 1 oma lub zwarcia na terminalach głośnika, wyjściowy przekaźnik zabezpieczający na-
tychmiast zapobiegnie uszkodzeniu tranzystorów lub innych części. Przycisk On-Off zaświeci się na czer-
wono. Należy natychmiast wyłączyć HINT 6 i odłączyć głośniki od terminali głośnikowych. Włącz urzą-
dzenie ponownie, aby sprawdzić, czy przycisk On-Off świeci się na niebiesko – oznacza to, że usterka zo-
stała usunięta. Przed podjęciem próby wznowienia odsłuchu, dokładnie sprawdź przewody głośnikowe
i połączenia głośników pod kątem zwarcia i usuń problem.

Przegrzanie urządzenia
Jeśli urządzenie się przegrzeje, przycisk On-Off zaświeci się na czerwono, a sekcja wzmacniacza mocy
zostanie wyłączona. W takim przypadku należy zapewnić lepszą wentylację wokół wzmacniacza. Ochro-
na przed przegrzaniem może zostać aktywowana przy korzystaniu z więcej niż jednej pary głośników
przez dłuższy czas i/lub przy bardzo wysokim poziomie odsłuchu. Gdy obwód zabezpieczający został
aktywowany z powodu przegrzania, normalne działanie zostanie wznowione po ostygnięciu urządzenia.

Ochrona serwo DC
Stopień wzmacniacza mocy HINT 6 jest bezpośrednio sprzężony z wejściem terminali głośnikowych.
Ponieważ prąd stały (DC) przepali głośniki, każdy wzmacniacz mocy musi mieć sposób, aby zapewnić, że
prąd stały nigdy nie dotrze do terminali głośnikowych + lub -. Większość wzmacniaczy korzysta z kon-
densatorów do blokowania prądu stałego z innego komponentu lub z wewnętrznych regulatorów przy-
cięcia, które technik może dostosować w celu zmniejszenia przesunięcia prądu stałego. Niestety, stero-
wanie przycinaniem może z czasem doprowadzić do wzrostu napięcia stałego, a nawet najdroższe kon-
densatory w ścieżce sygnału audio osłabiają odpowiedź niskich częstotliwości, umieszczając „zasłonę”
pomiędzy słuchaczem a muzyką.

Wzmacniacze mocy Parasound rozwiązują ten problem poprzez zastosowanie szybko działających ser-
woobwodów prądu stałego, które monitorują sygnał audio (choć nie znajdują się w ścieżce sygnału
audio), aby utrzymać przesunięcie prądu stałego na wyjściu HINT 6 na poziomie zbliżonym do zera, bez
użycia kondensatorów. Ten zaawansowany układ nie wymaga regulacji ani konserwacji, a uzyskany
dźwięk jest zaskakująco klarowny, nie wywołuje zmęczenia słuchaniem i posiada niesamowitą charakte-
rystykę basów.
Wadliwe komponenty źródła, a zwłaszcza przedwzmacniacze lampowe z nieszczelnymi kondensatorami
na wyjściu, mogą powodować duże przesunięcie prądu stałego na swoich wyjściach, przekraczające moż-
liwości serwo DC. W takim przypadku zostanie aktywowany obwód ochronny. Jeśli przycisk On-Off
HINT 6 świeci się na czerwono, po wykonaniu wymienionych powyżej kroków spróbuj odłączyć kompo-
nenty źródłowe.

Kontakt z Parasound
Jeśli trzy powyższe sytuacje zostały wykluczone, a przycisk On-Off (włączania-wyłączania) nadal świeci
się na czerwono, może to wskazywać na problem wewnętrzny. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi
Technicznej Parasound.
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Rozwiązywanie problemów

Dlaczego z głośników nie słychać dźwięku?
- Sprawdź, czy kable wejściowe i wyjściowe są właściwie podłączone na obu końcach.
- Upewnij się, że HINT 6 jest przełączony na właściwe wejście.

HINT 6 nie włącza się
- Czy jest napięcie sieciowe? Powinieneś zobaczyć słabą niebieską poświatę wokół przycisku On-Off,
nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
- Upewnij się, że główny wyłącznik zasilania na tylnym panelu jest włączony.

Przycisk On-Off świeci się na czerwono
- Zadziałały obwody zabezpieczające urządzenia, więcej szczegółów na stronie 20.
- Sprawdź przewód głośnikowy i połączenia pod kątem zwarcia.
- Jeśli urządzenie wydaje się gorące, pozwól mu ostygnąć i zapewnij lepszą wentylację urządzenia.

Z głośników słychać szum w tle
- Odłącz przewód telewizji kablowej od dekodera telewizji kablowej. Jeśli szum zniknie, oznacza to, że
potrzebujesz izolatora pętli uziemienia telewizji kablowej.
- Przeczytaj rozdział dotyczący pętli uziemienia w instrukcji na stronie 22.
- Odsuń kable audio i przewody AC od siebie (po wyłączeniu zasilania).
- Spróbuj poprowadzić kable audio i przewody AC prostopadle do siebie (po wyłączeniu zasilania).
- Jeśli HINT 6 jest zamontowany w szafie rack, użyj izolujących podkładek.
- Upewnij się, że wzmacniacze mocy i HINT 6 są podłączone do tego samego gniazdka sieciowego.
- Spróbuj podłączyć subwoofer do tego samego gniazdka sieciowego co HINT 6.
- Przewód uziemiający gramofonu musi być podłączony do HINT 6 GND.

Gdy używamwejścia Bypass/Amp, dźwięk jest bardzo głośny i nie można go ściszyć.
Wejście Bypass/Amp nie powinno być podłączone bezpośrednio do urządzenia źródłowego (CD, DVD,
magnetofon itp.) bez regulacji głośności. Należy go używać wyłącznie z odbiornikiem lub procesorem
dźwięku przestrzennego. Aby wyregulować poziom głośności, gdy wybrane jest wejście Bypass/Amp,
użyj regulacji głośności na odbiorniku dźwięku przestrzennego lub procesorze.

Co to jest wejście Bypass/Amp?
Gniazda wejściowe Bypass/Amp służą do włączenia HINT 6 do systemu dźwięku przestrzennego. Umożli-
wia to wykorzystanie wzmacniacza mocy wbudowanego w HINT 6 do napędzania przednich głośników
Lewego i Prawego zarówno ze źródłami stereo podłączonymi do HINT 6, jak i z systemem dźwięku prze-
strzennego.
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Pętle uziemienia — eliminowanie szumu i brzęczenia
Szumy i brzęczenie w systemie są zwykle wywołane problemami z uziemieniem komponentów. Uziemienie
jest punktem odniesienia dla napięć w praktycznie wszystkich komponentach audio i wideo. Uziemienie po-
winno pozostać na poziomie zero woltów, podczas gdy sygnał audio waha się pomiędzy dodatnim (napięcie
nad uziemieniem) i ujemnym (napięcie pod uziemieniem). Jeśli uziemienie nie jest na zero, może być słyszalny
szum 60 Hz (lub 50 Hz w regionach z 50 Hz AC). Harmoniczne tych częstotliwości (120 Hz, 240 Hz, 480 Hz
lub 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz) mogą oprócz szumienia powodować również brzęczenie.
Beznapięciowe uziemienie dla wszystkich komponentóww systemie jest praktycznie niemożliwe, ponieważ
występowanie pewnej rezystancji pomiędzy punktami uziemienia różnych komponentów jest nieuniknione.
Umieszczając komponenty blisko siebie i podłączając przewody zasilające do wspólnego gniazdka sieciowego
lub listwy zasilającej, unikniesz problemów spowodowanych przez opór w instalacji przewodóww budynku.

Szum i brzęczenie występują również, gdy niepożądane napięcie przepływa przez wiele punktów uziemienia
komponentów zwanych pętlami uziemienia. Aby uniknąć pętli uziemienia:

1. Odbiornik telewizji kablowej może wymagać izolatora uziemienia. Aby to przetestować, odłącz kabel sy-
gnałowy telewizji kablowej i sprawdź, czy brzęczenie/szum zniknie.

2. Podłącz subwoofer i wzmacniacze do tego samego gniazdka, co HINT 6.

3. Podczas montażu w szafie rack zawsze używaj izolowanych podkładek. Przerywają one pętle uziemienia
spowodowane kontaktem metalu z metalem między szafą rack, komponentami i śrubami do montażu.

Konserwacja HINT 6
HINT 6 nie wymaga okresowej konserwacji i nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez
użytkownika. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zdejmować górnej pokrywy. Do czyszczenia
używać tylko miękkiej szmatki zwilżonej kilkoma kroplami czystej wody lub Windex. Nigdy nie używaj rozpusz-
czalników ani materiałów ściernych. Baterie AA pilota zdalnego sterowania należy wyjąć, jeśli nie będzie uży-
wany przez dłuższy czas. Przynajmniej raz w roku zdejmij pokrywę baterii, by sprawdzić stan baterii i usunąć
przeciekające baterie.
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Pomoc lub naprawa gwarancyjna
Naprawa lub serwis
W pierwszej kolejności należy zadzwonić do swojego sprzedawcy Parasound. Jeśli sprzedawca nie może
pomóc w rozwiązaniu problemu, zachęcamy do skontaktowania się z Działem Obsługi Technicznej Parasound
pod numerem 415-397-7100, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 czasu pacyficznego. Może-
my zaproponować łatwe do wykonania testy diagnostyczne.
W przypadku stwierdzenia, że HINT 6 należy przesłać do Parasound lub do Autoryzowanego Centrum Gwa-
rancyjnego Parasound w celu sprawdzenia i ewentualnego serwisu, podamy lokalizację najbliższego centrum
gwarancyjnego lub instrukcje wysyłki dotyczące zwrotu urządzenia do Parasound.

Przed wysłaniem urządzenia do firmy Parasound w celu naprawy
Przed wysłaniem urządzenie do Parasound, należy uzyskać numer autoryzacji zwrotu (RA) i instrukcje wysyłki
z Działu Technicznego Parasound. Numer RA musi być wyraźnie oznaczony na opakowaniu zewnętrznym. Pro-
simy użyć oryginalnego fabrycznego opakowania i wybrać odpowiednie ubezpieczenie przesyłki, pozwalające
pokryć wartość urządzenia. Należy dołączyć kopię dowodu zakupu, ponieważ dokument ten potwierdza waż-
ność gwarancji danego urządzenia. Naprawy gwarancyjne są wykonywane tylko przez Parasound lub Autory-
zowane Centra Gwarancyjne Parasound, jeśli paragon zakupu pochodzi od Autoryzowanego Dealera Paraso-
und lub Autoryzowanego Sprzedawcy Parasound.

Parasound odmówi przyjęcia przesyłki jeśli:
1. Urządzenie zostało wysłane bez zaznaczonego na kartonie numeru RA nadanego przez Parasound.
2. Urządzenie zostało wysłane w nieodpowiednim kartonie transportowym i bez wkładek do pakowania
przez co mogło dojść do uszkodzenia podczas transportu.

3. Urządzenie jest nieodpowiednio zapakowane i prawdopodobnie zostało uszkodzone podczas transportu.
Owinięcie HINT 6 folią bąbelkową nie ochroni go podczas transportu.

4. Urządzenie zostało wysłane za pobraniem za koszty wysyłki. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na
koszt Parasound.

5. Urządzenie zostało wysłane na adres inny niż wskazany przez nasz Dział Techniczny.

Naprawa gwarancyjna
Prosimy o uważne przeczytanie dołączonej Ograniczonej Gwarancji Parasound, aby zrozumieć prawa i ogranicze-
nia. Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące napraw, zarówno dla urządzeń objętych Ograniczoną Gwarancją Para-
sound, jak i dla urządzeń lub sytuacji, które nie są objęte gwarancją. Pełną treść gwarancji można znaleźć na stro-
nie www.parasound.com.

Zgodnie z warunkami gwarancji Parasound urządzenie nie kwalifikuje się do naprawy, jeśli:
1. Urządzenie nie zostało zakupione od Autoryzowanego Sprzedawcy Parasound.
2. Użytkownik nie posiada oryginalnego paragonu lub dowodu sprzedaży od Autoryzowanego Sprzedawcy
Parasound.

3. Użytkownik nie jest pierwotnym właścicielem. Gwarancja Parasound nie podlega przeniesieniu.
4. Numer seryjny urządzenia został usunięty, zmodyfikowany lub jest nieczytelny.
5. Urządzenie wykazuje ślady nadużycia i/lub niewłaściwego użytkowania.
6. Urządzenie zostało w jakikolwiek sposób zmodyfikowane.
7. Uprzednia próba naprawy została wykonana przez nieautoryzowany punkt naprawy.
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Specifikacje:

Moc wyjściowa - oba kanały zasilane
(0.05% THD, 20 Hz - 20 kHz)
160 wa�s x 2 @ 8 Ω RMS
240 wa�s x 2 @ 4 Ω RMS

Moc wyjściowa - oba kanały zasilane
(0.9% THD, 20 Hz - 20 kHz)
180 wa�s x 2 @ 8 Ω RMS
270 wa�s x 2 @ 4 Ω RMS

Pojemność
45 A / kanał

Pasmo przenoszenia
10 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB
20 Hz - 20 kHz, +0/-0.5 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)
< 0.01 %, średnie poziomy odsłuchu
< 0.05 %, 160 W x 2 @ 8 Ω

Przesłuch międzykanałowy
> 70 dB przy 20 kHz
> 78 dB przy 1 kHz

Stosunek sygnału do szumu - IHF A-ważony
Wejście liniowe: - 103 dB (input shorted)
Wejście cyfrowe: - 106 dB

Współczynnik tłumienia wzmacniacza
800 przy 20 Hz

Czułość wejściowa przedwzmacniacza
300 mV dla 1 V na gniazdach wyjściowych
przedwzmacniacza
Całkowite wzmocnienie
przedwzmacniacza: 10 dB
Maks. Wyj. Niezbalansowana: 7 V
Maks. Wyj. Zbalansowana: 9 V

Czułość stopnia wzmacniacza mocy
1 V przy Bypass/Amp In dla 28 V na Wyj. Głoś.
Całkowite wzmocnienie stopnia
wzmacniacza: 28 dB

Czułość / impedancja wejściowa Phono
MM: 41 dB / 47 k Ω
MC: 54 dB / 47 k Ω lub 100 Ω

Nachylenie zwrotnicy górno- i dolnoprzepustowej
12 dB na oktawę

Przetwornik cyfrowo-analogowy
ESS Sabre32 Reference ES9018K2M
384 kHz / 32-bity
Obsługiwane częstotliwości próbkowania DAC
USB: do 384 kHz / 32-bit PCM
Natywny DSD: DSD64, DSD128, DSD256
DSD przez PCM (DoP) przy 384 kHz
Koncentryczne/optyczne: do 192 kHz / 24-bit PCM

Kontroler USB 2.0
Savitech SA9227, 384 kHz / 32-bit

Wzmacniacz słuchawkowy
Texas Instruments TPA6120A
Impedancja wyjściowa 10 omów

Identyfikacja pinów XLR
1 = Uziemienie (Tarcza)
2 = dodatni
3 = Negatywny (Powrót)

Impedancja wejściowa
Niezbalansowane: 24 kΩ
Zbalansowane: 100 kΩ per leg

Impedancja wyjściowa przedwzmacniacza
Niezbalansowane: 100 Ω
Zbalansowane: 470 Ω per leg

Wymiary
Szerokość: 437 mm
Głębokość: 413 mm
Głębokość, z kablami: 437 mm
Wysokość, z nóżkami: 150 mm
Wysokość bez nóżek: 133 mm, 3U

Waga ne�o
15 kg

Waga w opakowaniu
20,4 kg

Pobór mocy:
Tryb czuwania: 0,5 W
Bieg jałowy: 70 W
Maksymalnie: 750 W
110-125 VAC 60 Hz lub 220-250 VAC 50 Hz
Napięcie sieciowe ustawia się na tylnym panelu

Specyfikacje i funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Prawa autorskie Parasound Products Inc., 2018, Rev 1.0
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