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I vy jste jistì nároèní
na poslech hudby a øeèi...
Chcete slyet koneènì pravdu

Audio Remastering Processor

ARP662A / ARP662B
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Budete si myslet, e jste si vyèistili ui...
Budete si myslet, e zvuk slyíte z aparatury
vyí tøídy...
Rozjasní zvuk, zvýí jeho barevnost, brilanci,
zvýrazní nejjemnìjí detaily - harmonické
sloky signálu - barvu nástrojù, lidského
hlasu atd. - navrátí zvuku pùvodní charakter
Mùe být nepostradatelným doplòkem
i Vaí profesionální zvukové aparatury v
divadle, kinì, v klubu èi na diskotéce
Napájecí zdroj pøísluenstvím
Návod k obsluze pøeètìte pøed pouitím pøístroje!

správná elektronika pro Vás
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Váený zákazníku!
Dìkujeme Vám za dùvìru projevenou
zakoupením pøístroje ARP662. Tento pøístroj
Vám dokáe pøiblíit èi vrátit pùvodní zvuk
nahrávky ze studia nebo na koncertì.
Víte, e vlivem nahrávacích zaøízení a Vaí
i sebekvalitnìjí aparatury se pùvodní zvuk více
èi ménì vytrácí? Podobnì jako na obraze
èi fotografii i ve zvuku dochází k rozoostøení,
ztrátì jasu, kontrastu a potlaèení jemných detailù.
K pùvodní podobì se lze dostat opaènou funkcí zostøením, rozjasnìním, nenásilným zvýraznìním
detailù (barvy nástrojù, hlasu...)
Chcete vrátit zvuku to, co mu vzala
nedokonalost systémù CD, MC,MD, a jetì
více komprimující systémy MP3, WMA...?
Víte, e ekvalizery a podobná zaøízení sice dají
zvuku jiný, subjektivnì tøeba i lepí charakter,
avak od pùvodního zvuku jetì více vzdálený?
ARP662 není ekvalizer, ale inteligentní
audioprocessor, velmi sloitì a inteligentnì
pracující s obálkou èili obrysem audiosignálu.
Budete mít dojem, e jste si právì vyèistili ui.
Budete si myslet, e zvuk slyíte
z audioaparatury vyí tøídy.
ARP662 se vyrábí v precizním High End
provedení ve skøíòce z AL eloxprofilu
ve verzích zlato/støíbrná ARP662A a zlato/èerná
ARP662B. Dále jsou k dispozici verze do
automobilu ARP662CAR, akumulátorová
miniaturní verze pro pøenosné CD, MD, MC
a MP3 osobní pøehrávaèe na sluchátka ARP332,
profi verze v rackové skøíni ARP772 a
vestavný modul do jakéhokoli audiozaøízení
ARP662M. Propracovaná konstrukce zaruèuje
maximální spolehlivost, stabilitu parametrù a
poskytuje malé rozmìry vzhledem k pouití
hybridního integrovaného obvodu (processoru).
Vìøíme, e processory ARP pøevýí Vae oèekávání
a ji je nikdy nevyøadíte z Vaí audioaparatury.

Mnoho spokojenosti!
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1. Návod k obsluze
Pøed pøipojením a pouíváním pøístroje
ARP662 si pozornì prostudujte návod k obsluze.
Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené nedodrením
pokynù v návodu k obsluze.
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2. Umístìní pøístroje
Pro bezpeèný provoz a maximální vyuití
vlastností pøístroje dbejte tìchto zásad pro umístìní:
! - chraòte pøístroj pøed pøímým sluneèním svìtlem
a neumisujte jej v blízkosti silných zdrojù tepla.
! - vyvarujte se umístìní ve vlhkém prostøedí a
vniknutí kapalin do pøístroje.
! - chraòte pøístroj pøed silnými vibracemi.
! - nepouívejte processor ARP662 poblí
moných zdrojù vysokofrekvenèního ruení (mobilní
telefony, krátkovlnné vysílaèky apod.) a poblí
silných elektromagnetických polí (tansformátory,
napájeèe...), co by mohlo být dùvodem ruení zvuku.
! - zbyteènì nepøemísujte pøístroj z teplého
prostøedí do studeného a naopak

1
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3. Popis funkce processoru ARP662
Processor ARP662 dokáe doslova neuvìøitelnì
rozjasnit jakoukoli audionahrávku z jakéhokoli média.
ARP662 není ekvalizer, ale inteligentní analogový
audioprocessor, velmi sloitì a inteligentnì pracující
s obálkou èili obrysemaudiosignálu. Processor
ARP662 zvuk neznehodnocuje, jako pøístroje typu
ekvalizer, DSP processor apod. zvlátì pøi
nesprávném nastavení.
Z principu pøi zpracování zvuku reprodukèní
aparaturou (zdroj signálu, zesilovaè, reproduktory èi
sluchátka), ale i nahrávací aparaturou dochází k urèité
degradaci pùvodního zvuku.
Charakter rozdílu mezi zvukem bez nebo
s processorem ARP662 lze pøirovnat k rozdílu mezi
magnetodynamickými a elektrostatickými sluchátky
èi reprosoustavami. Elektrostatický systém poskytuje
detailnìjí, jasnìjí a barevnìjí tj. originálnìjí zvuk.
Tak tomu je i pøi reprodukci pomocí ARP662, jen
míru vlivu je moné s výhodou nastavit.
Velký pøínos má ARP662 také pro komprimované
nahrávky v systémech MP3, WMA apod., kterým
dodá pùvodní jas a brilanci pøed komprimací.
Z principu komprimace (nìkteré detaily jsou úplnì
vyputìny), vak není moné vrátit nahrávce ve (to,
co chybí), ale jen detaily, které jsou pouze potlaèené.
Pøístroj ARP662 je vybaven oddìlenou regulací
stupnì procesorování hlubokých tónù a støedù +
støedních výek + výek. Regulací stupnì
procesorování vlastnì nastavíte úroveò mezi ideálním
zvukem (pùvodním, ivým) a zvukem bez procesoru
pøi reprodukci z audiosystému. Tento rozdíl závisí na
kvalitì nahrávací (pøehrávací) aparatury a nahrávky.
Processor ARP662 rozjasní zvuk, zvýí jeho
barevnost, zvýrazní nejjemnìjí detaily (harmonické
sloky signálu - barvu zvuku) a eliminuje fázové
zkreslení, které vzniká v kadém reproduktoru èi ve
sluchátkách. Pøi reprodukci dochází ke vzájemnému
zpodìní sloek (základní sloky, harmonické sloky).
K posluchaèovu uchu se dostane jedna sloka døíve
ne druhá oproti originálnímu zvuku. Dochází ke
zmìnì fáze a amplitudy jednotlivých sloek, co se
nazývá zkreslení obálky.
Processor ARP662 provede fázovou korekci
2
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vysokých frekvencí 1,25 - 30kHz, které obsahují
právì harmonické sloky. V processoru se akustické
pásmo rozdìlí do ètyø jednotlivých pásem 5Hz 125Hz, 125Hz - 1,25kHz, 1,25kHz - 12,5kHz a
12,5kHz - 30kHz. Jednotlivá pásma jsou
procesorována jednotlivì a mají charakteristiky
optimalizovány podle fyzikálních vlastností daného
kmitoètového pásma (eliminace fázového zkreslení,
zvýraznìní harmonických sloek - detaily a barva
zvuku). Processor má v kadém pásmu nastaveno jiné
zpodìní, vlastnosti filtrù a zesílení tak, aby výsledná
kmitoètová charakteristika byla maximálnì rovná.
Processor ARP662 pracuje optimálnì u vech
pracovních úrovní signálu, tedy i pøi minimální
hlasitosti, bez slyitelného pøidání umu.
Akustické pásmo v processoru není rozdìleno
vùbec násilnì a dojem z výsledného zvuku je
absolutnì pøirozený. Nic nepøebývá, nic nechybí,
zvuk je pouze jasnìjí, barevnìjí a pøirozenìjí.
Nastavení procesorování je rozdìlené do dvou
pásem (skupin). Potenciometr LOW PROCESSING
nstavuje úroveò procesorování pásma 5Hz - 125Hz a
potenciometrem HIGH PROCESSING nastavíte stupeò
procesorování vech tøí zbývajících pásem 125Hz 30kHz najednou. Slouèení regulace stupnì
procesorování tìchto tøí pásem najednou se ukázalo v
praxi jako naprosto vyhovující pro snadné nastavení a
to jak pro domácí tak i pro profesionální pouití.
Nastavení tìchto tøí pásem jednotlivými regulátory
bylo v praxi na jakékoli aparatuøe témìø stejné. Proto
je zjednodueno do spoleèného nastavení jedním
potenciometrem HIGH PROCESSING.
Processor ARP662 je aktivován jedním tlaèítkem
BYPASS. Ve vypnutém stavu (zatlaèené tlaèítko) je
ARP662 pro audiosignál prùchozí (obchvatem bypass) bez jakéhokoli ovlivnìní zvuku.
Processor ARP662 je napájen externím napájecím
zdrojem pro maximální odstup ruení z elektrické sítì.
Napájecí napìtí je pomìrnì vysoké 21-24V AC. To
proto, e v processoru je vestavìný stabilizátor napìtí
zajiující stejné vlastnosti processoru i pøi zmìnì
napìtí v elektrické síti a dokonale potlaèuje síový
brum. Druhým dùvodem je nutnost zpracování i tìch
nejvyích úrovní audiosignálu bez zkreslení.
3
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4. Ovládací a indikaèní prvky pøístroje
1 - kontrolka LED POWER indikující napájení pøístroje
(slabý svit) a aktivaci procesu (výrazný svit)
2 - tlaèítko pro vypnutí procesu BYPASS
3 - potenciometr LOW PROCESSING (0Hz-125Hz)
4 - potenciometr HIGH PROCESSING (125Hz20.000Hz)
5 - vstupní konektor CINCH pro levý kanál
6 - vstupní konektor CINCH pro pravý kanál
7 - výstupní konektor CINCH pro levý kanál
8 - výstupní konektor CINCH pro pravý kanál
9 - konektor pro pøipojení napájecího zdroje, který je
v pøísluenství
Obr. 1
3

4
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Obr. 2
ARP662
IBCI@CBC
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Zpùsob pøipojení ARP662 do rozpojitelného
vstupu/výstupu smyèky stereozesilovaèe.
Vstup/výstup bývá rozpojitelný tlaèítkem na pøedním
panelu zesilovaèe nebo na dálkovém ovladaèi.
U nìkterých modelù zesilovaèù jsou v konektorech
CINCH zasunuty propojky ze silného vodièe, které
vyjmìte a namísto nich pøipojte kabely od ARP662.
Oznaèení PREOUT mùe být na rùzných
pøístrojích jiné (ACCESSORY, EQUALIZER...).
Pøi pouití oddìleného pøedzesilovaèe a koncového
zesilovaèe je zapojení shodné. Výstup (OUT) na
obrázku je potom na skøíni pøedzesilovaèe a vstup
(IN) na koncovém zesilovaèi.
5
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Obr. 3

Obr. 4
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Zpùsob pøipojení ARP662 do vstupu pro
magnetofon na stereofonním zesilovaèi. Nìkteré
zesilovaèe bývají vybaveny dvìma vstupy/výstupy
pro magnetofon, MiniDisk, DAT apod. Pokud je první
vstup obsazen magnetofonem èi podobný zaøízením,
vyuijte pro ARP662 druhý vstup/výstup.
Vstup/výstup stereozesilovaèe oznaèený TAPE
mùe být na pøístrojích oznaèován rùznì (MGF, MD,
DAT...). Zesilovaè musí u tohoto zapojení umoòovat
funkci monitor (odposlech).
Dalí konkrétní informace naleznete v návodu
k zesilovaèi (aparatuøe).
6

Zpùsob vøazení magnetofonu (MiniDisk, DAT...
pøístroje) k ARP662 a stereozesilovaèi s jedním
vstupem/výstupem pro magnetofon.
Výhoda tohoto sériového zapojení spoèívá
v monosti pouití ARP662 jak pro pøehrávání tak
i pro nahrávání a zlepení zvuku nahrávek
poøizovaných na magnetofon. Ve bez pøepojování
kabelù. Pøi pøehrávání je vak nutné, aby byl
magnetofon zapnutý té a zvuk mùe negativnì
ovlivòovat . Záleí na kvalitì jeho obvodù. Zvuk
mùe také zhorit pouití více delích propojovacích
kabelù, které by mìly být proto co moná

TAPE, MAGNETOFON, MD, DAT...

nejkvalitnìjí.
Z uvedených dùvodù je toto sériové zapojení
vhodné pro ménì kvalitní aparatury k trvalému
pouívání ARP662 pro reprodukci i nahrávání.
Ale naopak je toto zapojení vhodné i pro velmi
kvalitní aparatury, v pøípadì, e bude u kvalitních
nahrávek ARP662 vyøazen z funkce pøepnutím
zesilovaèe pøímo na zdroj signálu (napø. CD
pøehrávaè) a pøedpokládá se vyuití ARP662 spíe
pouze pro zlepení zvuku pøi pøehrávání kvalitativnì
horích nahrávek nebo jejich zlepení pøi nahrávání
na magnetofon èi jiné nahrávací zaøízení.
7
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Obr. 5
ARP662
IBCI@CBC
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Nejjednoduí zpùsob pøipojení ARP662
k domácímu audiosystému mezi zdroj audiosignálu
(CD pøehrávaè apod.) a stereozesilovaè. Nevýhodou
tohoto zapojení je nemonost pouití ARP662 pro
jiný zdroj signálu bez pøepojování kabelù. Výhodou je
maximální kvalita reprodukce. Pouijte co moná
nejkvalitnìjí a krátké propojovací kabely s konektory
2x CINCH / 2x CINCH.
Pro zachování nejvyí kvality bez pøepojování
kabelù je øeením pouití pro kadý zdroj signálu
zvlátní ARP662. Toto øeení je ponìkud luxusní, ale
umoòuje nezávislé nastavení potenciometrù
na ARP662 pro kadý zdroj signálu zvlá.
8
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5. Pøipojení processoru ARP662
Pøed pøipojením napájecího zdroje k ARP662
nejprve propojte processor s audioaparaturou.
Propojování provádìjte propojení zásadnì pøi
vypnutém koncovém audiozesilovaèi, nebo radìji celé
aparatury. Vyvarujete se tak vzniku amplitudových
pièek vzniklých zasouváním konektorù a tím
monému pokození výkonového zesilovaèe nebo
reproduktorù.
5.1 Pøipojení processoru ARP662 k aparatuøe
Pøipojení processoru ARP662 proveïte pomocí
kvalitních kabelù 2x CINCH / 2x CINCH.
Na vstup processoru pøipojte zdroj signálu (CD,
MD pøehrávaè, magnetofon, nebo jakýkoli jiný zdroj
zvukového signálu). Processor mùe zpracovávat
stereofonní i dva nezávislé monofonní zvukové
signály. Výstup pøístroje ARP662 pøipojte do vstupu
audiozesilovaèe. Takové propojení (Obr. 5) je vhodné
jen pro jediný zdroj audiosignálu (CD pøehrávaè...).
Pøi vyuití processoru pro zlepení kopie nahrávky
pøipojte výstup processoru místo do zesilovaèe
do vstupu magnetofonu (MD, DAT apod.).
Nìkteré audiozesilovaèe nebo audiosestavy bývají
vybaveny rozpojitelným vstupem/výstupem pro
pøipojení ekvalizeru, DSP processoru apod. V tomto
pøípadì pøipojte ARP662 do tohoto vstupu/výstupu
s výhodu pouití processoru pro vechny zdroje
signálu pøipojené k audiozesilovaèi (Obr. 2).
Podobného pøipojení lze dosáhnout vyuitím
vstupu/výstupu pro magnetofon èi jiné nahrávací
zaøízení (Obr. 3). Místo magnetofonu pøipojíte
ARP662. Zesilovaè musí v tomto pøípadì umoòovat
funkci monitor (odposlech). Máte-li magnetofon
a zesilovaè není vybaven dvìma vstupy pro
magnetofon, zapojte ARP662 a magnetofon sériovì
(za sebou). To znamená výstup audiosestavy pro
magnetofon bude zapojen na vstup ARP662 a jeho
výstup na vstup magnetofonu. Výstup magnetofonu
bude pøipojen na vstup audiozesilovaèe (vstup
magnetofon). Místo magnetofonu lze samozøejmì
pouít jiné nahrávací zaøízení, jako MiniDisk
rekorder, DAT apod. (Obr. 4)
U dìlených audiozesilovaèù (výkonový zesilovaè a
9
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pøedzesilovaè) mùete zapojit ARP662 mezi tyto dva
komponenty. Také v tomto zapojení bude ARP662
vyuitelný ke vem zdrojùm audiosignálu pøipojených
k pøedzesilovaèi. Je také moné vyuít pro pøepínání
zdrojù signálu samostatného pøepínaèe èi
pøedzesilovaèe s pøepínaèem vstupù.
Pøi vyuití ARP662 v poloprofesionálních
podmínkách (kavárny, kluby, diskotéky apod.) lze
ARP662 zapojit pøed i za smìovací pult. Je také
moné pouít pro kadý zdroj akustického signálu
zvlátní ARP662 a nastavit kadý dle potøeby
pøísluného zdroje signálu.
5.2 Pøipojení napájecího zdroje
Pro napájení ARP662 pouijte výhradnì
napájecího zdroje dodávaného jako pøísluenství. Je to
napájecí zdroj s výstupem støídavého napìtí 21-24V
pøi proudu 50mA.
Konektor napájecího zdroje nevytahujte z pøístroje
za kabel, protoe v tomto pøípadì hrozí nebezpeèí
vytrení kabelu z konektoru nebo pokození
konektoru. Konektor vytahujte tedy pouze pøidrením
za plá konektoru. Po pøipojení processoru ARP662
k pøístrojùm pøipojte napájecí zdroj a teprve potom
mùete napájeè zasunout do síové zásuvky.
POZOR: Nepøipojujte nejprve napájecí zdroj k
elektrické síti a poté k processoru. Takté navypínejte
processor ARP662 vytaením napájecího konektoru za
provozu, ale nejprve odpojte napájecí zdroj od sítì!
Protoe jsou v processoru vestavìny ochranné obvody,
nemùe dojít k jeho pokození. Dodrujte vak výe
popsané pokyny. Správným postupem nebudete namáhat
napájecí konektor vznikem výboje pøi pøipojení
napájecího zdroje, který ji v ten okamik dává výstupní
napìtí. Processor je konstruován pro trvalé napájení a
není jej proto nutné vypínat. Vypnìte jej jen pokud
nebude pouíván delí dobu.
6. Obsluha processoru ARP662
Processor ARP662 je ji pøipojen k pøístrojùm a
napájecímu zdroji. Po zasunutí vidlice napájecího
zdroje do zásuvky elektrické sítì 220V/50Hz se musí
rozsvítit modrá kontrolka LED POWER, na èelním
panelu processoru ARP662.
10
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Kontrolka LED POWER má dvì funkce. Indikuje
napájení processoru a vyím svitem informuje o
aktivaci procesorování audiosignálu.
Proces se aktivuje tlaèítkem na pøedním panelu
pøístroje. Pøi zatlaèení tlaèítka je proces vypnut a
signál není processorem ovlivnìn (Bypass).
Potenciometry LOW PROCESSING a HIGH
PROCESSING se navzájem neovlivòují. To znamená, e
mùete vyuít jen procesorování jednoho pásma èi
vech souèasnì.
Potenciometry nastavte do polohy, ve které
povaujete zvuk za pøirozený, jasný, ale ne pøehnanì
ostrý. V pøeváné vìtinì pøípadù jsou potenciometry
nastaveny do støedních poloh. Pøíliné rozjasnìní
(vytoèení potenciometrù doprava - po smìru
hodinových ruèièek) má za následek zvýení
zrnitosti zvuku a tím jeho nepøirozené ostrosti.
Nastavení potenciometrù (rozdíl mezi ivým a
pøirozeným zvukem a zvukem z Vaí aparatury bez
ARP662) lze zmìøit pouze za pouití velmi nároèné
mìøicí techniky (analyzátorù apod.). Nastavení proto
volte dle Vaeho subjektivního dojmu.
Nastavení záleí na kvalitì nahrávky (na kvalitì
aparatury pøi záznamu a zpracování nahrávky),
na kvalitì Vaí audiosestavy a na vlastnostech
poslechového prostoru (pohlcení vysokých tónù závisí
na materiálu stìn místnosti, na látkových závìsech na
oknech atd.).
Pøi nastavení obou potenciometrù do polohy na
minimum (levý konec jejich dráhy - proti smìru
hodinových ruèièek) je stav processoru pøiblinì
srovnatelný s jeho neaktivním stavem (Bypass). Toi
znamená, e jeho funkce témìø neovlivòuje signál.
Úplné vyøazení (funkce Bypass - stav indikován
niím svitem kontrolky LED POWER) provedete
stiskem tlaèíta BYPASS.
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7. Technická data:
Kmitoètový rozsah:
Kmitoètový prùbìh:
proces vypnut
proces zapnut

5Hz - 30kHz

neovlivnìn (0dB)
0dB a + 5dB
(dle nastavení potenciometrù)
Vstupní impedance:
47kΩ
Výstupní impedance:
47kΩ
Max. vstupní úroveò:
5V / 
Odstup signál um:
proces vypnut
min. 120dB
proces zapnut
min. 110dB
Zkreslení THD:
max. 0,07%
Napájení:
21 - 24V stø.
Odbìr proudu:
cca 50mA
Konektory:
4x CINCH,
1x POWER 4pin
pro pøipojení zdroje
Ovládací prvky:
1x tlaèítko Bypass,
2x potenciometr
Rozmìry:
100 x 55 x 25(40) mm
Pøísluenství:
1x napájecí zdroj
8. Chyby a jejich odstranìní
Kontrolka LED POWER nesvítí:
- není pøipojen napájecí zdroj
- vadný napájecí zdroj
Není zvuk (kontrolka POWER na ARP662 svítí):
- chyba v pøipojení processoru k audioaparatuøe
- není signál ze zdroje signálu
- audiozesilovaè je pøepnut na jiný vstup signálu
- vypojte processor a namísto nìho propojte vstupy
a výstupy bìnými stereofonními kabely s konektory.
Po objevení závady zapojte zpìt ARP662.
Nepodaøíli se Vám chybu odstranit, povìøte
zapojením pøístrojù technika, nebo jde-li o závadu
ARP662 odpojte jej ihned od elektrické sítì a povìøte
kontrolou èi opravou pøístroje odborný servis.
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9. Údrba
Èitìní skøíòky processoru ARP662.
Pro otøení tohoto pøístroje od prachu pouívejte
suchý, èistý a mìkký hadøík. Pøed èitìním odpojte
pøístroj od napájecího zdroje.
! Nepouívejte agresivní èistící prostøedky
a øedidla. Pøi jejich pouití hrozí nebezpeèí
pokození povrchu i vnitøku pøístroje!
10. Záruèní podmínky
Na pøístroj ARP662 poskytuje výrobce záruku
24 mìsícù ode dne prodeje. Na vady zpùsobené
pouíváním pøístroje v rozporu s návodem k pouití,
nebo ivelnou pohromou se záruka nevztahuje.
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