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Úvod
Dôležité 
bezpečnostné 
opatrenia

VAROVANIE. NA ZNÍŽENIE RIZIKA VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLHKOSTI.

Čistite ho len pomocou suchej tkaniny.

Neumiestňujte horľavý materiál na alebo pod tento komponent.

PS Audio Power Plant 10 je aktívne chladený komponent, ktorý si vyžaduje adekvátne 
vetranie v priebehu celej prevádzky. Ponechajte prosím minimálne 1/2” priestoru 
nad a pod Power Plant 10. Ak budete používať Power Plant 10 s inými PerfectWave 
zariadeniami, naskladanie týchto zariadení na seba s ich štandardnými 1/2” gumovými 
nožičkami zabezpečí dostatočnú ventiláciu. Ak je to možné, na zaistenie maximálnej 
ventilácie je odporúčané, aby bol P10 na vrchole zostavy týchto zariadení.

Montáž na poličku je dostupná s neskôr zakúpenými vlastnými policami. Pozrite si prosím 
Kapitolu 2: Začíname; Časť II: Montáž.

Neodstraňujte ani neobchádzajte uzemňovací kolík v koncovke sieťovej šnúry. Všetky PS 
výrobky sú dodávané s koncovkou uzemňovacieho typu. Ak dodávaná koncovka nepasuje 
do vaše elektrickej zásuvky, kontaktujte elektrikára za účelom výmeny zastaranej zásuvky.

Chráňte vašu sieťovú šnúru aby sa po nej nechodilo alebo nebola pricviknutá hlavne 
v oblasti koncoviek, zásuviek a v mieste, kde vychádza zo zariadenia. Odpojte tento 
spotrebič počas búrky alebo vtedy, ak ho nebudete používať dlhší čas.

Pri vykonávaní pripojení k tomuto alebo akémukoľvek inému komponentu sa uistite, či 
sú všetky komponenty vypnuté. Vypnite napájanie systému pred pripojením PS Audio 
komponentu k akémukoľvek inému komponentu. Uistite sa, či sú všetky káblové koncovky 
tej najvyššej kvality.

Vo vnútri tohto zariadenia sa nenachádzajú žiadne vami vymeniteľné poistky.

VO VNÚTRI TOHTO PS AUDIO VÝROBKU SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE VAMI 
OPRAVITEĽNÉ ČASTI. VŠETKY OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU 
SERVISNÉMU ZAMESTNANCOVI.

Kontaktujte prosím vášho autorizovaného predajcu, nášho distribútora alebo priamo PS 
Audio, ak budete mať nejaké otázky, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

PS Audio™ je ochranná známka spoločnosti PS Audio International Inc. a jej používanie 
je obmedzené spoločnosťou PS Audio International, Inc., jej pobočkami a autorizovanými 
zástupcami.

Prečítajte si tieto inštrukcie
Dbajte na všetky varovania
Dodržiavajte všetky inštrukcie

Výkričník v trojuholníku 
slúži na upozornenie 
užívateľa na prítomnosť 
dôležitých prevádzkových 
a servisných inštrukcii v 
dokumentácii k zariadeniu. 

Blesk v rovnostrannom 
trojuholníku slúži na 
upozornenie užívateľa na 
prítomnosť častí vo vnútri 
tohto zariadenia, ktoré sú 
možným rizikom úrazu 
elektrickým prúdom. 
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Úvod
Vitajte

Systém

Ďakujeme vám za zakúpenie si PS Audio PerfectWave Power Plant 10 sieťového 
regenerátora.

Tento Power Plant 10 je najmodernejší sieťový regenerátor, ktorý reguluje a regeneruje 
striedavé napätie, produkuje čisté elektrické napájanie s nízkym skreslením. Power Plant 
10, taktiež známy ako P10, bude poskytovať až 1500 VA čistého, regulovaného napájania 
bez ohľadu na stav vašej domácej elektrickej siete. Čistý, regulovaný striedavý prúd je 
nevyhnutný na optimalizovanie výkonu vášho pripojeného zariadenia.

Dynamika nebola nikdy obmedzená
Power Plant 10 nikdy neobmedzí dynamiku ani zvukové prostredie vo vašom exkluzívnom 
systéme a poskytne vlastne vynikajúce úrovne výkonnosti v mikro a makro dynamike. 
Okrem toho, P10 bude udržiavať harmonickú integritu vášho audio zariadenia pri 
súčasnom zvyšovaní sýtosti farieb a znižovaní šumu obrazu vo video zariadení.

Zhotovený pre najvyššie štandardy
PS PerfectWave elektrické produkty sú zhotovené pre najvyššie štandardy, ako interne tak 
aj externe, v meste Boulder v štáte Colorado. Každé úsilie bolo vynaložené na zaistenie 
najvyššej možnej kvality výkonu a spoľahlivosti. Každý PerfectWave Power Plant je ručne 
postavený, preskúšaný a následne ponechaný v skúšobnej prevádzke na ubezpečenie 
sa, že to čo dostanete, je pripravené na používanie a bude poskytovať mnoho rokov 
bezproblémovej prevádzky.

Watty verzus VA (Volt-Ampéry)
Všetky Power Plant 10 označené US alebo JP môžu mať na výstupe nepretržité zaťaženie 
až 1200 VA čistej, regulovanej elektrickej energie, so schopnosťami maximálneho 
dočasného výstupu až 1500 VA. Všetky Power Plant 10 označené EX, GR alebo UK môžu 
mať na výstupe nepretržité zaťaženie až 1500 VA čistej, regulovanej elektrickej energie, 
so schopnosťami maximálneho dočasného výstupe až 1750 VA. Existuje praktický 
rozdiel medzi Volt-Ampérmi a wattmi, ktorý môže byť trochu mätúci a môže vyžadovať 
objasnenie, hlavne vtedy, ak máte veľké zaťaženie a máte v úmysle používať zariadenia s 
vysokou spotrebou prúdu.

Výkonový faktor systému zásobovania elektrickou energiou je definovaný ako pomer 
skutočného elektrického toku so zaťažením zdanlivého výkonu v sieti. Skutočný výkon 
je schopnosť obvodu vykonávať prácu v konkrétnom čase. Zdanlivý výkon je produktom 
prúdu a napätia siete; kvôli energii nahromadenej v zaťažení, alebo kvôli nelineárnemu 
zaťaženiu, ktoré skresľuje tvar vlny prúdu odoberaného zo zdroja, bude zdanlivý výkon 
väčší ako skutočný výkon.

V elektrickom systéme, bude zaťaženie s nízkym výkonovým faktorom odoberať 
viac prúdu ako zaťaženie s vysokým výkonovým faktorom pri rovnakom množstve 
preneseného užitočného výkonu. Vyššie prúdy zvyšujú energetické straty v distribučnom 
systéme a ovplyvňujú tarify zariadenia.
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Začíname
Úvahy týkajúce sa 
inštalácie

Umiestnenie
Keď máte rozbalený váš nový Power Plant 10, budete musieť nájsť vhodné miesto na jeho 
umiestnenie.

Montáž
Power Plant 10 je možné umiestniť na iné PS Audio PerfectWave zariadenia, avšak z 
dôvodu vetrania je odporúčané, ak je to možné aby bol P10 na vrchole sústavy zariadení. 
Ak chcete nainštalovať P10 do vašej komponentnej poličky, bude potrebné aby ste si 
zakúpili špeciálne navrhnutú poličku. Navštívte prosím nášho autorizovaného predajcu 
na www.middleatlantic.com a pozrite si PerfectWave Rack Mounting Shelf RSH4A3R PS 
AUDIO PERFECT WAVE.

Ak je vaše vybavenie umiestnené ďalej od Power Plant 10, je vhodné použiť dlhý tienený 
elektrický kábel spĺňajúci prísne normy, medzi elektrickou zásuvkou a Power Plant. Ide o 
lepšie riešenie, ako sú dlhé individuálne sieťové šnúry medzi pripojenými komponentmi a 
Power Plant 10.

Vibrácie
Power Plant 10 môže ťažiť z neskôr zakúpených izolačných zariadení ako sú kónusy, 
hroty a Sorbothane podložky. Keď už máte zvolené miesto pre Power Plant 10, môžete 
použiť dodávanú sieťovú šnúru na pripojenie k elektrickej zásuvke, alebo môžete použiť 
neskôr zakúpenú sieťovú šnúru.

Sieťové šnúry
Dôrazne vám odporúčame používať PS Audio PerfectWave sieťovú šnúru (ako je Jewel
AC, AC-3, AC-5, AC-10 alebo AC-12) s vašim Power Plant 10. Okrem toho bude veľmi 
prínosné použiť PS PowerPort™ zásuvku, PS PowerPort™ Premier alebo Soloist 
elektrickú zásuvku pre celkový výkon Power Plant 10. Pre viac informácií, navštívte 
prosím: http://www.psaudio.com/ps/products/list/cables-accessories/ pre kompletný 
zoznam nášho elektrického príslušenstva, vrátane vyššie spomenutých prvkov. Zatiaľ 
čo dodávaná sieťová šnúra a štandardná duplexná zásuvka je dostatočná na dodávanie  
čistého striedavého prúdu do vášho systému, nezabezpečí poskytnutie vrcholného 
výkonu. Voľba niektorej z PerfectWave sieťových šnúr a/alebo modernizovanej zásuvky 
ovplyvní významné zlepšenie výkonu.

Linkové kondicionéry
Zatiaľ čo odporúčame použiť linkový kondicionér ako je napríklad Soloist elektrická 
zásuvka na zásobovanie napájania do P10, neodporúčame používať žiadne iné elektrické 
stabilizačné zariadenie pred alebo za P10 bez dostatočného ohodnotenia. Rozhodujúce 
určenie bude musieť byť vykonané na to, či existujú nejaké zvukové alebo vizuálne 
nedostatky. P10 má významný vstupný a výstupný pasívny filter a pridanie ďalších 
sieťových šnúr k jeho vstupu alebo na dodatočné filtrovanie jeho výstupu, môže byť 
vlastne nežiaduce.

Pripojenie k sieti
Pripojenie vášho Power Plant 10 k sieti je možnosť, ktorá poskytuje výhody rozšírenej 
funkčnosti. Je odporúčané, aby bol Power Plant 10 pripojený k routeru prostredníctvom 
pevného káblového pripojenia, avšak určite bude fungovať, ak je pripojený sieti 
prostredníctvom bezdrôtového Ethernet premostenia.
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Začíname
Ak sieťové pripojenie nie je dostupné pre Power Plant 10, žiadnym spôsobom to 
neovplyvní výkon P10  vo vašom systéme v oblasti kvality regenerovaného, regulovaného 
striedavého prúdu. Pripojenie vášho P10 k sieti umožňuje len funkčné benefity, nie 
benefity založené na výkone.

Online rozhranie je užívateľsky prívetivé a môže byť sprístupnené registráciou P10 na 
nasledujúcom linku www.powerplay.psaudio.com. Koncový užívateľ tu nájde množstvo 
použiteľných funkcií, vrátane
• Záznamov spotreby a monitorovania výkonu P10.
• Individualizovanej zónovej regulácie.
• Pomenovania jednotlivých zón.
• Aktualizácií programového vybavenia „firmware“ (keď sú dostupné)
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Sprievodca rýchlym štartom
Najskôr vypnite 
napájanie

To kde pripojíte P5 
je dôležité

Použite sieťovú 
šnúru s tienením 
najvyššieho 
možného kalibru

Zóny

Odporúčame vám, aby ste vypli napájanie celého systému skôr, ako sa pokúsite pripojiť 
vybavenie k Power Plant 10. Začlente P10 do vášho systému, pripojte požadované 
vybavenie (ktoré bolo vypnuté) a aktivujte P10 pomocou prepínača napájania na zadnom 
paneli. Potom ako sa sieťový regenerátor vo vašom Power Plant 10 zosynchronizuje s 
vašim prichádzajúcim napájaním, váš systém sa automaticky zapne. Teraz už len pridajte 
hudbu!

Pripojte P10 k elektrickej zásuvke s minimálne 15 A prevádzkou (v USA) alebo 7.5 A 
prevádzkou (v 230 V regiónoch), najlepšie pomocou vyhradeného vedenia. Vyhradené 
vedenie znamená, že už viac nič nie je pripojené k vodičom napájajúcim elektrickú 
zásuvku a že vodiče sa vracajú priamo do rozvodovej skrine.

Naše prvé odporúčanie týkajúce sa toho, kde pripojíte váš nový Power Plant 10, by malo 
byť PS Soloist elektrické zariadenie. Soloist poskytuje prvú etapu čistenia a ochrany v 
systéme napájania PS a je elegantným nástenným riešením, ktoré nepoužíva dodatočný 
elektrický kábel. Našou druhou voľbou je PS Power Port zásuvka. Aj keď nie je taká 
dobrá ako Soloist, je rozhodne lepšia ako „špeciálna dodávateľská“ elektrická zásuvka s 
mosadznými kontaktmi za $1.99 , akú nájdeme vo väčšine našich domácností.

Pomocou sieťovej šnúry s najväčším tienením môžete pripojiť Power Plant 10 k 
jeho zdroju elektrickej energie. Čím vyšší kaliber je použitý, tým je menšia šanca na 
obmedzenie dynamiky v audio ako aj video systéme. Keď už je Power Plant 10 pripojený k 
zdroju elektrickej energie, nastal čas pripojiť vaše vybavenie (s vypnutým P10).

Zóny napájania by mali byť použité na izoláciu rozličných žánrov zariadení od seba 
navzájom. Môžete napríklad zoskupiť digitálne zariadenia dokopy v jednej zóne a viacero 
analógových zdrojov v druhej zóne. Ak je to možné, nemali by ste miešať digitálne, 
video alebo analógové zariadenia v jednej zóne. Digitálne zariadenia by mali byť DVD 
prehrávač, CD prehrávač, DAC, počítač, TIVO alebo satelitný prijímač. Video zariadenia 
by mali byť VCR, TV alebo počítačový monitor. Analógové príklady by mali byť výkonový 
zosilňovač, predzosilňovač, projektor, gramofón alebo akýkoľvek typ televízneho 
vybavenia. Je dobré pamätať na to, že všetky zariadenia generujú radiačný šum počas 
svojej prevádzky. Tento radiačný šum je škodlivý pre výkon audio ako aj video systému a 
zvyčajne sa prenáša elektrickým vedením.

Zóna D a E na Power Plant 10 je označená „HC“ pre vysoký prúd. Táto zóna je identická 
so Zónou A, B a C v oblasti kvality regenerovaného, regulovaného výstupu prúdu, avšak 
umožňuje vám taktiež využívať prúdový chránič. Ak sú kondenzátory vypnuté na dlhší čas, 
vyčerpajú svoju kapacitanciu. Pri napájaní týchto zariadení, môžu vyžadovať veľa prúdu 
na zapnutie tohto zariadenia ako aj na opätovné zavedenie tejto kapacitancie. Výsledkom 
môže byť domácnosť so zariadeniami s veľmi vysokým príkonom, čo môže viesť až tak 
ďaleko, ako je istič v obydlí. Prúdový chránič, ako je ten, ktorý sa nachádza v Zóne D 
a E vášho Power Plant 10, spomaľuje tempo počiatočného výstupu prúdu. Pozvoľnejší 
nárast výstupného napätia umožňuje úplné zapnutie pripojených zariadení so súčasným 
nepreťažením P10 ako aj elektrickej siete.

Power Plant 10 označený pre oblasti US, JP a EX majú možnosti CATV a telefónnej 
ochrany, zatiaľ čo P10 označený pre oblasti UK, GR a AU prejavujú len telefónnu ochranu.
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Sprievodca rýchlym štartom
CATV a telefón

Spôsob zapnutia

Hlavné okno

CATV a telefónne ochranné vstupy nachádzajúce sa na Power Plant 10 sú vysoko 
kvalitné, bezstratové vstupné/výstupné trasy na ochranu. CATV konektory môžu 
vyhovovať trom zdrojom ako je káblová TV alebo satelitný alebo anténny zdroj.

Keď už je všetko pripojené, môžete prepnúť prepínač napájania na zadnom paneli 
na zapnutie zariadenia. P10 sa bude spúšťať niekoľko sekúnd, kým otvorí domovskú 
stranu. Všetky zóny prejavujúce sa zelenými ikonami zásuviek budú mať na výstupe 
regenerovaný striedavý prúd do pripojených komponentov. Neváhajte prosím si prezrieť 
„Sprievodcu rýchlym štartom“, ktorý je súčasťou papierovej kópie s vašim Power Plant 10.

Keď už je spúšťanie kompletné, Power Plant 10 bude mať na výstupe regenerovaný 
striedavý prúd pre všetky zóny, čo bude indikované zelenými ikonami zásuviek a zostane v 
HLAVNOM OKNE. Osvetlený displej predného panelu je dotykový. Dotykom na akúkoľvek 
z ikon zásuviek, môžete prepínať medzi zapnutím a vypnutím danej zóny. Po jej vypnutí, 
bude ikona výstupnej zásuvky červenej farby. Pod týmito ikonami výstupných zásuviek  
nájdete ikony voličov pre SCOPE, SETUP, WAVEFORM a CLEAN.

Budete taktiež upozornený 
stavovým indikátorom „pripojenia“ 
a „pamäti“. Pri pripojení uvidíte 
symbol buď červenej alebo 
zelenej „zemegule“ podľa toho, 
či je zariadenie pripojené k sieti 
prostredníctvom Ethernet kábla. 
Musí byť nadviazané platné 
pripojenie k routeru, router musí 
byť aktivovaný a DHCP server 
musí byť oprávnený priradiť IP 
adresu vášmu Power Plant 10, za 

účelom dosiahnutia „zeleného“ statusu pripojenia. Pamäť zobrazí symbol buď červenej 
alebo zelenej „karty“ podľa toho, či je SD karta zasunutá do čítačky (na zadnom paneli).

V niektorých prípadoch, budete upozornení tretím stavovým indikátorom, čo je krúžok 
s vyobrazením koncovky sieťovej šnúry. V priebehu typickej prevádzky, nebude tento 
stavový indikátor zobrazený. Avšak ak Power Plant 10 má na výstupe 90% z svojho 
úplného potenciálu, tento stavový indikátor bude zobrazený oranžovou farbou. Ak má 
Power Plant 10 na výstupe 100% svojho potenciálu, tento stavový indikátor bude červenej 
farby. Oba z týchto stavových indikátorov sú varovania, že P10 je veľmi preťažený a
že bude potrebné menšie zaťaženie. Ak P10 ide na viac ako 100% svojich schopností, 
indikátor zhasne. Pre viac informácií o údajoch maximálneho zaťaženia, si prosím pozrite 
Kapitolu 1: Úvod; Časť IV: Watty verzus VA (Volt-Ampéry).



9

P S   A U D I O Návod na obsluhu    PerfectWave Power Plant 10

©2010 PS Audio International Inc. Všetky práva vyhradené.

Sprievodca rýchlym štartom
SCOPE Prečítanie si vstupných a výstupných „životných funkcií“ a stavových informácií

Po voľbe možnosti SCOPE, uvidí 
užívateľ najskôr osciloskopické 
znázornenie prichádzajúcej AC 
vlny. Ide o vizuálnu interpretáciu 
frekvencie a skreslenia striedavého 
prúdu, čím je vyjadrená kvalita 
elektrickej energie v domácnosti. 
Toto je práve to, čo by mali 
vaše komponenty prijímať, ak 
nepoužijete Power Plant 10. 
Mnohokrát bude prichádzajúca 
vlna zobrazovať skrátený alebo 

odseknutý vrchol.

Dotykom šípky doprava, sa presunieme do druhého okna, ktorý namiesto toho zobrazuje 
vlnu výstupu prúdu. Užívateľ si všimne pravidelnejšiu, dokonale tvarovanú, symetrickú  
sínusoidu. Ide o korekcie, ktoré Power Plant 10 robí s AC signálom. skrátená, skreslená 
alebo asymetrická sínusoida predstavuje harmonické skreslenie, ktoré znižuje kvalitu 
hudobného prehrávania a oslabuje výkon vášho systému. Úplnou elimináciou pôvodného 
AC signálu a použitím referenčnej sínusoidy (pomocou generátora sínusoidy), Power Plant 
10 doslova prebuduje AC na takmer perfektný signál.

Stlačením šípky doprava druhý krát, zobrazí Power Plant 10 rozdiel medzi prichádzajúcou  
a odchádzajúcou sínusoidou. Ide v podstate o bližší pohľad na odlíšenie toho, čo Power 
Plant 10 robí vo vašej elektrickej sieti. Všetko čo uvidíte v tomto okne je to, čo P10 
odstraňuje.

Posledným stlačením šípky doprava zobrazíte okno STATUS. Tu sú dostupné výsledky 
merania pre vstup napätia, výstup napätia, THD vstup, THD výstup, výstupný výkon (vo 
wattoch), percento zaťaženia (maximálneho nepretržitého výstupu), prúd (v ampéroch) a 
frekvenciu (v Hz).
THD je skratka pre Total Harmonic Distortion „celkové harmonické skreslenie“ a ide 
o číselné vyjadrenie pre dve sínusoidy, ktoré ste mohli vidieť v prvých dvoch oknách. 

Zníženie THD zo vstupu na výstup 
sa bude líšiť, no Power Plant 10 
typicky zníži THD niekde medzi 
faktor dva a faktor desať.

Kedykoľvek v menu SCOPE, 
môžete stlačiť tlačidlo Home pre 
návrat do okna HOME SCREEN.
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Nastavenie Regulácia napätia, Nastavenie režimu, Príkazy spúšťača a IR a Nastavenie 

individuálnych zónových parametrov

Okno č.1: GENERAL SETUP (všeobecné nastavenie) — Voľbou ikony v HOME SCREEN 
označenej SET UP môžete otvoriť okno č.1 menu nastavení. Tu budete môcť ovplyvniť 
štyri rozličné všeobecné nastavenia vášho Power Plant 10.

Regulácia napätia: Power Plant 
10 poskytuje užívateľskú úpravu 
výstupného napätia. Dotykom 
ovládača „+“ alebo ovládača „-“ 
môžete upraviť výstupné napätie v 
jedno-voltových krokoch.

Režim: Tu je možné prepínať 
medzi dvoma rozličnými 
všeobecnými nastaveniami. LOW
DISTORTION (nízke skreslenie) 
a HIGH REGULATION (vysoká 

regulácia). Ak je Power Plant 10 používaný v oblasti s pomerne konzistentným, elatívne 
presným vstupným AC, potom je odporúčané, aby bola vykonaná voľba možnosti nízkeho 
skreslenia. To upriami úsilie Power Plant 10 na zníženie výstupu THD tak, ako to len bude 
možné. Ak je P10 používaný v oblasti s kolísavým vstupným napätím, alebo vstupným 
napätím, ktoré je trvalo vyššie alebo nižšie ako je úroveň 120 V alebo 240 V (v závislosti 
na regióne), je odporúčané vykonať voľbu možnosti vysokej regulácie. To upriami 
pozornosť Power Plant 10 bližšie na reguláciu výstupného napätia na nominálny výstup a 
pri tomto nastavení budete môcť zaregistrovať, že výstup THD vystúpi nepatrne vyššie.

Ako všeobecná zásada platí, že elektrostatické reproduktory budú ťažiť z nastavenia 
vysokej regulácie, zatiaľ čo polovodičové zosilňovače a video vybavenie bude ťažiť 
z nastavenia nízkeho skreslenia. V prichádzajúcom striedavom prúde v rozsahu 5 V 
linkového výstupu, každý režim poskytne jedinečný výkon. Mimo piatich voltov, môže 
užívateľ zachovať reguláciu napätia v miernej strate THD ovládania s vysokou reguláciou, 
alebo môže zachovať THD ovládanie s miernou stratou regulácie napätia pomocou 
nízkeho skreslenia.

Každá z piatich zón (označených A, B, C, D a E) môže byť ovládaná nezávisle pre 
zoradené cyklické kombinácie napájania.
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Okno č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6: INDIVIDUÁLNE ZÓNOVÉ PARAMETRE — Dotykom na 
nasledujúce okno v menu GENERAL SETUP, otvoríte ovládacie rozhranie pre Zónu A,
čo je názov prvých dvoch z celkovo desiatich výstupných zásuviek (celkovo päť pre všetky 
produkty označené UK, GR a AU) na zadnej strane Power Plant 10. Zóna A, spoločne s 
každou ďalšou zónou, umožňuje nastavenie štyroch rozličných parametrov.

Pomenovanej výstupnej zásuvky č.1, Zóny A: Voľbou zeleného tlačidla „nastavenia“ 
vedľa danej zóny, sa okno zmení na rozhranie klávesnice, na ktorej môžete stláčať 
písmená a čísla na pomenovanie danej zóny. Vo všeobecnosti pomenúvajú užívatelia 
Power Plant 10 výstupnú zásuvku podľa toho, k čomu je pripojená. Napríklad „DAC“ alebo 
„Power Amp“ alebo „Turntable“.

Zóny môžu byť taktiež pomenované sprístupnením online rozhrania po vytvorení 
sieťového pripojenia a potom ako je Power Plant 10 sprístupnený cez sieť prostredníctvom 
IP adresy zariadenia. Pre viac informácií týkajúcich sa tvorby siete, si prosím pozrite časť 
Začíname: PRIPOJENIE K SIETI.

Pomenovanie výstupnej zásuvky č.2, Zóny A: Tu sú použité presne rovnaké spôsoby 
ako pri č.1 a platia presne rovnaké odporúčania týkajúce sa používania.

Režim oneskorenia: Power Plant 10 umožňuje šesť rozličných možností sekvencií 
napájania. Počiatočné nastavenie pre všetky štyri zóny je SWITCHED. Všetky z 
týchto volieb budú aktivované len tlačidlom napájania na prednom paneli. Je dôležité 
vykonať odlíšenie medzi prepínačom napájania na zadnom paneli Power Plant 10, ktorý 
mechanicky preruší prichádzajúci striedavý prúd do zariadenia a je známy ako „tvrdý“
prepínač napájania, a tlačidlom napájania na prednom paneli, ktoré sa rozsvieti modro 
farbou pri aktivácii a používa sa na vykonanie nastavení, ktoré sú popísané nižšie.
1. SWITCHED: Po použití tlačidla napájania na prednom paneli, sa každá zóna 

nastavená na SWITCHED zapne bez akéhokoľvek oneskorenia a vypne sa s 
trojsekundovým oneskorením.

2. DELAYED: Po použití tlačidla napájania na prednom paneli, sa každá zóna nastavená 
na DELAYED zapne s trojsekundovým oneskorením a vypne sa bez oneskorenia.

3. PROGRAMMED: Po použití tlačidla napájania na prednom paneli, sa každá zóna 
nastavená na PROGRAMMED zapne s oneskorením s požadovaným počtom sekúnd, 
ako aj sa vypne s oneskorením s požadovaným počtom sekúnd.

4. REBOOT: Po použití tlačidla napájania na prednom paneli, sa každá zóna nastavená 
na REBOOT vypne zodpovedajúcim spôsobom a po trojsekundovom oneskorení sa 
opäť zapne.

5. AUTO-REBOOT: Ak je váš Power Plant 10 pripojený k sieti a ak je sieťový router 
napájaný vašim Power Plant 10, budete môcť nastaviť danú zónu na AUTOREBOOT. 
Pri tomto nastavení, použije Power Plant 10 daný router a sieť na „ZAZVONENIE“ na 
PS Audio Server, čím v zásade povie „ahoj, som aktívne sieťové zariadenie a router 
funguje“. Ak „ZAZVONENIE“ nedosiahne váš server ani po niekoľkých pokusoch, 
Power Plant 10 bude predpokladať, že router zamrzol a automaticky reštartuje danú 
zónu, čím sa resetuje router a obnoví pripojenie. Môžete z rovnakého dôvodu taktiež 
napájať sieťový modem v tejto zóne.
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6. ALWAYS ON: Pri tomto nastavení, bude mať P10 na výstupe elektrickú energiu z tejto 

zóny bez ohľadu na to, či je stlačené tlačidlo napájania na prednom paneli. Pokiaľ je 
Power Plant 10 pripojený k elektrickej sieti a prepínač napájania na zadnom paneli je 
prepnutý, každá zóna nastavená na ALWAYS ON bude mať na výstupe regulovaný, 
regenerovaný striedaný prúd.

Pamätajte na to, že stlačenie tlačidla Next vás posunie z ovládacích parametrov pre 
Zónu A k parametrom pre Zónu B, C a D. Nastavenia všetkých zón môžu byť vykonané 
pomocou rovnakých inštrukcií a návrhov, ako je to popísané vyššie pre Zónu A.

Sinewave a Multiwave
Voľbou ikony označenej WAVEFORM bude Power Plant 10 prepínať medzi MultiWave
alebo SineWave. V pozícii MultiWave, je vrcholový čas naplnenia sínusoidy predĺžený, čím 
umožní pripojenému vybaveniu znížiť zvlnenie napájania a tým sa výrazne zlepší výkon. 
MultiWave môže dosiahnuť rovnaké zlepšenie pridaním väčšieho transformátora alebo 
väčšej kapacitancie napájania pripojenému vybaveniu.

Demagnetizovanie pripojených transformátorov

Voľbou ikony označenej CLEAN 
aktivuje Power Plant 10 funkciu 
CleanWave a na displeji 
P10 sa začne odpočítavanie 
zostávajúceho času, kým 10 
použije CleanWave signál. 
CleanWave umiestni sériu 
vyšších frekvencií, ktoré idú na 
hlavnej sínusoide, čím pomáhajú 
„demagnetizovať“ spojený 
magnetizmus. Na zaistenie 
účinnosti CleanWave sa uistite, či 

sú všetky pripojené zariadenia zapnuté a funkčné. CleanWave je možné používať medzi 
CD diskmi, filmami a vinylovými platňami. Nie je odporúčané aktivovať CleanWave počas 
počúvania, pretože zvuk nemusí znieť správne, pokiaľ nie je ukončený CleanWave cyklus. 
Táto možnosť trvá 10 sekúnd alebo dotykom tlačidla ADD TIME môžete použiť cyklus 60 
CleanWave.

Identifikácia a inštrukcie

Prepínač napájania: „O“ predstavuje pozíciu vypnutia, zatiaľ čo „—“ predstavuje pozíciu 
zapnutia.

Poistka: Power Plant 10, pri všetkých zariadeniach označených US a JP, používa 5 
ampérovú, 250 voltovú, 5 mm/20 mm Slow-Blow poistku. Pri všetkých zariadeniach 
označených EX, GR, UK a AU, Power Plant 10 používa 3 ampérovú, 250 voltovú, 5 
mm/20 mm Slow-Blow poistku.

Tlačidlo resetovania: Je biele s vpísaným číslom červenej farby na znázornenie prúdu 
ističa vedenia. Ak je PerfectWave P10 zaťažený na na väčší výstup, ako je je jeho 
maximálne použitie (pozrite si prosím časť „SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM: Najskôr 
vypnite napájanie“ pre viac informácií týkajúcich sa maximálneho výstupu), uvoľní sa istič 
a zariadenie sa vypne.

WAVEFORM

CLEAN

Vybavenie na 
zadnom paneli
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Znížte prosím zaťaženie pripojené k P10 odpojením komponentov s vysokou prúdovou 
spotrebou, dôsledkom čoho upravíte príkon zariadenia do prijateľného rozsahu, stlačením 
bieleho tlačidla resetujte istič a zapnite váš PerfectWave P10. 240 V zariadenia používajú 
10 ampérové ističe, zatiaľ čo 120 V zariadenia používajú 15
ampérové ističe.

Trigger: Ako je popísané v časti „SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM: Spúšťač a IR 
príkazy“, zariadenie má vstupné a výstupné konektory, ktoré akceptujú 3.5 mm TS 
konektor pre použitie 12 Voltového spúšťača ako aj IR ovládača.

SD karta: SD karta je dodávaná s vašim Power Plant 10 a na zadnej strane tohto 
zariadenia je slot, do ktorého môžete zasunúť túto SD kartu. Nie je potrebné ju zasúvať 
pre to, aby Power Plant 10 poskytoval špičkový výkon, no bude potrebná v prípade pri 
aktualizácii firmvéru, ak nie je dostupné sieťové pripojenie.

CATV: Na zadnom paneli Power Plant 10 sú tri páry RF pripojení (zariadenia označené 
UK, GR a AU nemajú CATV konektory). Každý pás pozostáva z jedného vstupu a jedného 
výstupu. Užívateľ si môže pripojiť digitálny zdroj prostredníctvom týchto konektorov a 
dosiahnuť tak ochranu napájania pre tieto zariadenia.

Zobrazenie základných parametrov nastavenia systému

Na rozdiel od funkcie všeobecných nastavení „GENERAL SETUP“, ktoré môžu byť 
sprístupnené voľbou tlačidla SETUP v okne HOME, táto časť identifikuje a inštruuje o 
primárnom použití nastavení, ako je to popísané nižšie.

Na aktiváciu okna systémových nastavení „SYSTEM SETUP“ musíte najskôr vypnúť 
PerfectWave P10 pomocou prepínača napájania na zadnom paneli. Potom musíte 
opätovne zapnúť napájanie  PerfectWave P10 prepnutím prepínača napájania na zadnom 
paneli do polohy „On“. Zariadenie sa bude spúšťať 15 až 20 sekúnd. 5 sekúnd po spustení 
inicializácie (viď obrázok), bude aktívny dotykový displej P10. Po jeho aktivácii, no ešte 
skôr ako sa P10 úplne inicializuje a otvorí okno HOME, môžete stlačiť dotykový displej 
na prednom paneli zariadenia kdekoľvek na jeho ploche. Týmto sa dostanete do okna 

systémových nastavení „SYSTEM 
SETUP“, kde sú zobrazené 
nasledujúce parametre:
1.   Unit ID (ID zariadenia)
2.   Bootloader (kód)
3.   Firmware (programové   
     vybavenie)
4.   Power Meter (merač napájania)
5.   Oscillator (oscilátor)
6.   Web (pripojenie k sieti)
7.   Dimmer (stmavenie displeja)

Sprievodca rýchlym štartom

Informačné okno
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V tejto časti môžete vykonať päť rozličných volieb, či už na statické nastavenie jasu 
displeja, alebo na použitie merača okolitého svetla P10, ktorý automaticky stmaví displej v 
súlade s úrovňou osvetlenia miestnosti.

a. Auto-Fast (automatické rýchle)
b. Auto-Slow (automatické pomalé)
c. Low (nízke) (33% intenzita)
d. Medium (prostredné) (66% intenzita)
e. High (vysoké) (100% intenzita)

Sprievodca rýchlym štartom
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Záruka
VÝRAZY A 
PODMIENKY

Podmienky

PS Audio ručí, že tu označený výrobok je bez výrobných chýb v oblasti materiálu a 
spracovania, za nasledujúcich podmienok, v dĺžke trvania 90 dní od dátumu zakúpenia 
od originálneho predajcu, alebo dátumu prepravy k autorizovanému predajcovi PS Audio 
podľa toho, čo nastane skôr. Registráciou vášho výrobku môže byť táto záručná doba 
predĺžená na tri (3) roky. Za účelom registrácie, prejdite online na www.psaudio.com.

Táto záruka podlieha nasledujúcim podmienkam a obmedzeniam: Záruka je neplatná a 
neúčinná vtedy, ak bol výrobok používaný alebo bolo s ním zaobchádzané v rozpore s 
inštrukciami uvedenými v návode na obsluhu, ak bol nesprávne používaný, poškodený v 
dôsledku nehody alebo zanedbania alebo pri preprave, alebo vznikla chyba na zariadení 
v dôsledku opravy alebo manipulovania s výrobkom niekým iným, ako je PS Audio alebo 
autorizované servisné stredisko PS Audio.

a. Výrobok musí byť zabalený a vrátený do PS Audio alebo autorizovaného servisného 
strediska PS Audio zákazníkom na jeho alebo jej vlastné náklady v pôvodnom 
obalovom materiáli. PS Audio uhradí spätnú dopravu podľa svojej voľby pôvodnému 
kupujúcemu.

b. Return Merchandise Authorization číslo (RMA číslo) je potrebné pred vrátením 
každého výrobku do nášho výrobného závodu z akéhokoľvek dôvodu. Toto číslo 
musí byť viditeľné na vonkajšej strane prepravného balíka pre PS Audio z dôvodu 
akceptovania návratky. Zariadenia ktoré sú k nám prepravené bez RMA čísla alebo 
bez viditeľného RMA čísla na vonkajšej strane prepravného balíka, budú vrátené 
odosielateľovi, na náklady odosielateľa.

c. VRÁTENÝ VÝROBOK MUSÍ BYŤ DOPLNENÝ PÍSOMNÝM POPISOM CHYBY, 
ktorý by mal byť zahrnutý do PS Audio-generovaného RMA. PS Audio si vyhradzuje 
právo na zmenu dizajnu akéhokoľvek výrobku bez povinnosti pre kupujúcich skôr 
vyrobených výrobkov a na zmenu cien alebo technických údajov akéhokoľvek 
výrobku bez upozornenia alebo vzniknutej povinnosti pre akúkoľvek osobu.

V prípade, že tento výrobok nespĺňa túto záruku a vyššie uvedené podmienky boli 
splnené, jediným opatrením kupujúceho podľa tejto obmedzenej záruky by malo byť 
vrátenie výrobku do PS Audio alebo autorizovaného servisného strediska PS Audio, kde 
bude chyba opravená bez poplatku za diely alebo prácu.

Táto záruka je v prospech pôvodného kupujúceho daného výrobku, ak bol tento výrobok 
zakúpený prostredníctvom autorizovaného predajcu, distribútora alebo zástupcu PS Audio.
PS Audio nebude rešpektovať túto záruku bez platného dokladu o kúpe od autorizovaného 
predajcu, distribútora alebo zástupcu PS Audio a alebo bez platného sériového čísla, ktoré 
slúži ako dôkaz toho, že výrobok je platným PS Audio výrobkom vyrobeným spoločnosťou 
PS Audio International.

Opatrenia
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Záruka
Prenos záruky

Rôzne

Táto záruka sa nevzťahuje na kozmetické poškodenia alebo akékoľvek škody spôsobené 
nehodou, nesprávnym používaním, násilnou obsluhou, zanedbaním alebo úpravou 
výrobku alebo akejkoľvek časti výrobku, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu od 
PS Audio. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou prevádzkou alebo 
údržbou, pripojením k nesprávnemu zdroju napätia, alebo pokusom vykonať opravu 
niekým iným, ako je zariadenie oprávnené spoločnosťou PS Audio vykonávať opravy 
zariadenia.

Táto záruka je neplatná vtedy, ak bolo vo výrobe použité sériové číslo zmenené alebo 
odstránené z tohto výrobku.

Táto záruka je neplatná vtedy, ak doklad o výrobe spoločnosťou PS Audio International 
nemôže byť určený k spokojnosti spoločnosti či už overením platného sériového čísla 
a/alebo platného prijímového dokladu, ktorý zahŕňa sériové číslo od autorizovaného 
predajcu, distribútora alebo zástupcu PS Audio.

Ak chcete vyhľadať najbližší servis alebo predajcu, alebo potrebujete servisnú podporu 
alebo vyriešiť servisný problém, alebo ak potrebujete informácie týkajúce sa výrobku alebo 
jeho prevádzky, volajte alebo posielajte e-maily do PS Audio.

AKÉKOĽVEK PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA VYŠŠIE UVEDENÉHO 
VÝROBKU BY MALI BYŤ OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA TEJTO ZÁRUKY. ZÁRUKA 
SA NEVZŤAHUJE NA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY ALEBO 
ŠKODY PRE KUPUJÚCEHO. Niektoré štáty neumožňujú obmedzenia toho, ako dlho 
záruka trvá alebo neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných 
škôd, taktiež vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky sa nemusia vzťahovať na vás. 
Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať taktiež iné práva, 
ktoré sa líšia podľa štátu používania.

Otázky týkajúce sa vyššie uvedenej obmedzenej záruky môžu byť odoslané na 
nasledujúcu adresu: PS Audio International, Inc., 4826 Sterling Drive, Boulder, Colorado 
80301 ATTN: Služba zákazníkom; Email: customerservice@psaudio.com; Telefón 720-
406-8946; FAX: 720-406-8967.

PS Audio má autorizovanú distribúciu v mnohých štátoch sveta. V každom štáte, 
akceptoval autorizovaný importér alebo distribútor zodpovednosť za záruku výrobkov 
predávaných týmto predajcom alebo distribútorom. Záručný servis by mal byť štandardne 
poskytovaný importérom alebo distribútorom, od ktorého ste si výrobok zakúpili. V 
nepravdepodobnom prípade, že sú požadované služby nad rámec schopnosti importéra, 
spoločnosť PS Audio naplní podmienky záruky. Takýto výrobok musí byť vrátený na 
náklady vlastníka do továrne PS Audio, spolu s fotokópiou dodacieho listu tohto výrobku, 
podrobného popisu problému a všetkých informácií potrebných na vrátenie zásielky.

Mimo USA
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Servis
Ak požadujete 
servis v Severnej 
Amerike

Získanie RA čísla

Kontaktné 
informácie

Ak ste v USA

Vo veľmi ojedinelom prípade, ak sa vyskytne problém s vašim PS Audio komponentom, 
kontaktujte prosím vášho predajcu, distribútora alebo PS Audio korporačné výskumné 
stredisko, za účelom prerokovania daného problému skôr, ako vrátite komponent do 
našich zariadení na opravu. Výrobky dopravené do korporačných výskumných zariadení 
budú odmietnuté a vrátané na náklady vlastníka, ak nie sú sprevádzané návratným 
autorizačným číslom (RA číslo) vydaným servisným oddelením PS Audio.

Návratné autorizačné čísla musia byť zreteľne zobrazené na vonkajšej strane škatule a 
sprievodný list popisujúci daný problém a taktiež RA číslo musí byť vo vnútri škatule na 
získanie oprávnenia na opravu.

Ak prenášate vašu záruku, musíte najskôr kontaktovať PS Audio alebo vášho predajcu 
alebo distribútora pre viac informácií.

Ak chcete kontaktovať servisné oddelenie PS Audio:

TELEFÓN  720-406-8946
V ČASE  Pondelok - Piatok, od 9:00 do 17:00 MST
FAX   720-406-8967
E-MAIL   service@psaudio.com
WEBOVÁ STRÁNKA http://www.psaudio.com

Ak ste v USA, použite nasledujúci proces:

1. Získajte návratné autorizačné číslo (R/A číslo) a dodaciu adresu od servisného 
oddelenia PS Audio.

2. Poistite sa a prijmite všetku zodpovednosť za stratu alebo poškodenie výrobku 
v priebehu prepravy do závodu PS Audio a zabezpečte predplatenie všetkých 
prepravných poplatkov.

Tento výrobok môžete taktiež doručiť osobne do zariadenia v Kalifornii alebo Colorade, ak 
ste vopred uskutočnili dohodu so servisným oddelením. Doklad o kúpe bude potrebný pre 
potvrdenie záruky v čase osobného doručenia.

Použite originálny obal na zaistenie bezpečnej prepravy výrobku do výroby, k predajcovi 
alebo distribútorovi. PS Audio môže podľa svojho uváženia, vrátiť výrobok v novom balení 
a zaúčtovať vlastníkovi takéto balenie vtedy, ak bol výrobok prijatý spoločnosťou PS Audio 
zabalený v neštandardnom obale alebo ak bolo originálne balenie poškodené do takej 
miery, že bolo nepoužiteľné. Ak spoločnosť PS Audio stanoví, že je potrebný nový obal, 
vlastník bude o tom upovedomení pred vrátením výrobku.

Ak si chcete zakúpiť dodatočné balenie, kontaktujte vášho autorizovaného predajcu, 
distribútora PS Audio alebo servisné oddelenie PS Audio so žiadosťou o pomoc.

Ak sa nachádzate mimo USA a potrebujete servis, budete musieť kontaktovať predajcu 
alebo distribútora vo vašom štáte ohľadom ďalších pokynov. PS Audio ručí sa svoje 
výrobky (pozrite si záručnú časť) na celom svete.

Ak ste mimo USA
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Servis
Servis pre výrobky značky PS Audio mimo územia USA je vykonávaný prostredníctvom 
distribútora alebo predajcu vo vašom štáte.

1. Získajte návratné autorizačné číslo (R/A číslo) a dodaciu adresu od servisného 
oddelenia vášho predajcu alebo distribútora.

2. Poistite sa a prijmite všetku zodpovednosť za stratu alebo poškodenie výrobku v 
priebehu prepravy do servisného oddelenia vášho predajcu alebo distribútora a 
zabezpečte predplatenie všetkých prepravných poplatkov.

Ak máte pocit, že predajca alebo distribútor vo vašom štáte je buď neochotný alebo 
neschopný opraviť vaše výrobky značky PS Audio, kontaktujte prosím naše servisné  
oddelenie na adrese service@psaudio.com alebo na vyššie uvedených kontaktných 
číslach za účelom prediskutovania o danej situácii.

Konverzie napätia v súlade s požiadavkami na napätie a frekvenciu vášho štátu s vašim 
výrobkom PS Audio sú možné len v čase jeho zakúpenia.

Sériové číslo vášho výrobku PS Audio je:

Vyplňte prosím informácie predajcu alebo distribútora, od ktorého ste si zariadenie 
pôvodne zakúpili.

 

Ak máte problémy

Konverzie napätia

Vaše sériové číslo

Informácie o vašom  
nákupe

Dátum zakúpenia
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Poznámky
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