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Slot płyty CD Port micro-USB dla AK380 Cradle i 
urządzenia przenośnego AK

Przycisk wysuwania Port micro-USB do zasilania

AK RIPPER MKII Micro 5pin
 OTG kabel

micro-USB kabel Gwarancja i
 instrukcja

Typ-C
 OTG kabel

AK RIPPER MKII w skrócie

W zestawie

AK380 można podłączyć do AK RIPPER MKII za pomocą stacji dokującej AK380.

Aby użyć AK RIPPER MKII, do portu micro-USB należy podłączyć dedykowany adapter 5 V 2 A lub 

wyższy. (Jeśli stacja dokująca AK380 jest podłączona do dedykowanego adaptera 5 V 2 A lub 

większego, oddzielne źródło zasilania nie musi być podłączane do AK RIPPER MKII.)

AK RIPPER MKII 

1. Delikatnie włóż płytę CD stroną z etykietą do góry do szczeliny
CD AK RIPPER MKII.

2. Naciśnij przycisk wysuwania, aby wyjąć płytę z AK RIPPER MKII.

Wkładanie / wyjmowanie płyty CD

AK RIPPER MKII nie obsługuje odtwarzania płyt CD.

Podczas wkładania lub zgrywania płyt CD może wystąpić pewien szum, w zależności od jej stanu.

Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania płyty CD. Grozi uszkodzeniem produktu lub płyty CD.

Nieprawidłowe włożenie płyty CD może spowodować złe działanie produktu lub zablokowanie płyty CD.

Uszkodzona lub brudna płyta CD może powodować problemy.

Nie wyjmuj płyty CD, gdy jest używana. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub płyty CD.



Włączanie / wyłączanie AK RIPPER MKII

AK RIPPER MKII  

1. Po podłączeniu urządzenia przenośnego AK i AK RIPPER MKII za pomocą specjalnego kabla naciśnij    
[ikona zgrywania CD] na pasku powiadomień, aby użyć AK CD-RIPPER.
2. Gdy AK RIPPER MKII jest włączony, naciśnij [ikona zgrywania CD] na pasku powiadomień, aby   
zatrzymać używanie AK RIPPER MKII.

Połączenia mogą być niestabilne przy użyciu kabli innych niż dostarczony kabel OTG.

Jeśli zasilanie zostanie siłą wyłączone, gdy AK RIPPER jest podłączony, AK RIPPER MKII i włożona 

płyta CD mogą ulec uszkodzeniu.

AK RIPPER MKII obsługuje płyty Audio CD, ale nie obsługuje SACD / Blu-ray / DVD.
1. W [Menu-Settings-CD Ripping] wyłącz funkcję automatycznego zgrywania CD.
2. Po podłączeniu AK RIPPER MKII i włożeniu płyty CD, [CD Ripping] pojawi się na dole paska powiadomień 
lub menu [CD Ripping] zostanie aktywowane na ekranie głównym.
3. Naciśnij [CD Ripping] i wybierz format pliku FLAC lub WAV, aby zgrać.
4. Baza danych Gracenote zostanie wyszukana pod kątem pasujących metadanych CD po wybraniu formatu 
pliku.
5. Po zakończeniu wyszukiwania w bazie danych naciśnij [Start], aby rozpocząć zgrywanie płyt CD.

Ręczne zgrywanie płyt CD

1. W [Menu-Settings-CD Ripping] włącz funkcję automatycznego zgrywania CD.
2. Podłącz AK RIPPER MKII i włóż płytę CD.
3. Metadane (tagi ID3) dla włożonej płyty CD zostaną pobrane przez Gracenote, jeśli Wi-Fi jest włączone.
4. Zgrywanie płyt CD rozpocznie się automatycznie po pobraniu metadanych.
5. Po zakończeniu naciśnij [OK] po wyświetleniu monitu o zakończeniu procesu automatycznego zgrywania 
CD.

Automatyczne zgrywanie płyt CD



Aby przeszukać bazę danych Gracenote, urządzenie musi być podłączone do Wi-Fi. Czas dostępu do 

bazy danych może się różnić w zależności od środowiska sieciowego.

Uwaga: metadane niektórych płyt CD mogą nie być dostępne w bazie danych Gracenote.

Usługa AK Connect zostanie wyłączona podczas zgrywania i zostanie automatycznie uruchomiona 

ponownie po jego zakończeniu. Odtwarzanie z płyty CD jest nieaktywne podczas zgrywania.

Możesz ustawić żądany format pliku i prędkość zgrywania w menu [Menu - Settings - CD Ripping].

Po włączeniu tej funkcji w [Menu - Settings - CD Ripping - Error Correction] zostanie podjęte kilka 

prób korekcji danych z błędami. Należy pamiętać, że włączona korekcja błędów będzie miała wpływ 

na szybkość zgrywania płyt CD.

Wyniki zgrywania płyt CD

AK RIPPER MKII   

Nie można uzyskać dostępu do ekranu głównego, gdy trwa zgrywanie płyt CD.

Wskazuje, że zgrywanie płyt CD zostało zakończone lub że zgrywanie płyt CD zakończyło się

pomyślnie po napotkaniu błędu przez korekcję błędów.

Wskazuje, że aktualnie zgrywany utwór może zostać anulowany przez użytkownika.

Wskazuje, że zgrywanie CD nie powiodło się z powodu błędu, którego nie można naprawić, takiego jak

porysowana płyta CD. Wskazuje również, że zgrywanie płyt CD zostało anulowane przez użytkownika.
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