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Podręcznik użytkownika

Zawartość

Zawartość może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia
w celu poprawy wydajności lub jakości.

SE100

Osłona karty pamięci
MicroSD

Folia ochronna

Kabel USB typu C

Podręcznik
użytkownika

Folia ochronna: Chroni ekran produktu.
Pokrywa gniazda karty microSD : Pokrywa służy do ochrony
gniazda karty microSD, gdy nie jest używana. Domyślnie
instalowany w produkcie.
Kabel USB typu C : Kabel do ładowania i przesyłania danych.
Podręcznik użytkownika: Instrukcja korzystania z produktu.
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Opis
urządzenia

Wygląd produktu, a także drukowane i grawerowane
informacje mogą się różnić w zależności od modelu.
3.5mm niezbalansowane
Zasilanie

Gniazdo microSD

2.5mm Balanced Port

USB Typ C

Poprzedni/Przewiń
do tyłu
Powtórz/Pause
Następny/Przewiń
do przodu

Głośnośc

Ekran dotykowy
LCD
Przycisk HOME

3.5mm port niezbalansowany
symbol portu niezbalansowanego.
Podłącz słuchawki, aby uzyskać wyjście audio z gniazdem 3mm
2.5mm port zbalansowany:
symbol portu zbalansowanego.
Podłącz słuchawki, aby uzyskać wyjście audio z gniazdem 2.5mm
Karta pamięci microSD:

symbol gniazda karty microSD.

USB Type-C Port:
symbol zasilania prądem stałym.
Do ładowania i przesyłania danych
Zasilanie:
symbol zasilania.
Krótkie naciśniecie - włącza i wyłącza ekran.
Naciśnij i przytrzymaj - włącza i wyłącza urządzenie.
Pierwsze kroki
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Głośność: Obróć pokrętło, aby dostosować głośność odtwarzania.
Ekran dotykowy: Wyświetl ekran i dotknij go, aby rozpocząć.
Poprzedni / Przewiń do tyłu
Krótkie naciśnięcie - odtwarzanie poprzedniego utowru lub
ponowne uruchomienie utworu.
Naciśnij i przytrzymaj - Przewiń do tyłu
Odtwarzanie / Pauza
Dalej / Przewijanie do przodu: Krótkie naciśnięcie - odtwarzanie następnego utowru
Naciśnij i przytrzymaj - szybkie przewijanie do przodu.
Przycisk Home: Powrót do ekranu głównego.

Pierwsze kroki
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Włączanie / wyłączanie zasilania

Zarządzanie
energią

1. Naciśnij i przytrzymaj [Przycisk zasilania], aby włączyć
urządzenie.
2. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj
[Przycisk zasilania], aby wyłączyć urządzenie. Pojawi się
komunikat
3. Naciśnij [Confirm], aby wyłączyć urządzenie.
To urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączenia w celu oszczędzania
energii baterii. Urządzenie wyłączy się, jeśli użytkownik nie wprowadzi
danych w okresie określonym w [Menu - Settings - power - Automatic Shutdown] (patrz strona 42)

Włącz / wyłącz ekran
1. Gdy ekran jest włączony, naciśnij [Przycisk zasilania], aby go
wyłączyć.
2. Naciśnij ponownie [Przycisk zasilania], aby go włączyć.

To urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączania czasu w celu oszczędzania energii baterii. Ekran wyłączy się, jeśli użytkownik nie wprowadzi
danych w okresie określonym w [Menu - Ustawienia - Ustawienia timera Wyłącz ekran]. (Patrz strona 42)

Funkcja resetowania
1. W przypadku nieoczekiwanej awarii lub zawieszenia urządzenia,
naciśnij i przytrzymaj [Zasilanie] przez 7 sekund, aby wymusić
wyłączenie. Urządzenie można następnie ponownie uruchomić
po zakończeniu zamykania.
Zresetowanie urządzenia nie wpłynie na zapisane dane ani ustawienia
czasu. Nie używaj funkcji resetowania, gdy produkt jest używany. Może to
spowodować uszkodzenie danych w urządzeniu.

Pierwsze kroki
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Ładowanie

Ładowanie przez połączenie z komputerem 1. Podłacz
kabel USB Typu C do komputera, aby naładować
produkt.
Komputer może wymagać wyłączenia, aby rozpocząć ładowanie w zależności od specyfikacji komputera. Podczas ładowania przez połączenie z
komputerem czas ładowania może się różnić w zależności od tego, czy
urządzenie jest włączone, czy wyłaczone. Niektóre komputery w trybie
oszczędzania energii mogą nie ładować urządzenia. Wbudowany
akumulator stopniowo z czasem traci pojemność wraz z powtarzającym się
ładowaniem / rozładowywaniem. Nie należy uużywać kablli innych niż
dostarczony kabel USB typu C.. Może to spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia.

Ładowanie przez adapter ścienny / ładowarkę USB
1. Do ładowania można użyć dostępnych w handlu adapterów /
ładowarek 9 V 1,67 A
Szybkie ładowanie: maksymalnie 2 godziny 20 minut (w pełni rozładowane,
wyłączenie, adapter 9 V 1,67A) / Normalne ładowanie: maksymalnie 5 godzin
(w pełni rozładowane, wyłaczenie, adapter 5V 2A). Można zastosować szybką
ładowarkę 9 V 1,67A. Użycie adaptera 12V nie spowoduje naładowania
produktu i może spowodować nieprawidłowe działanie.

Pierwsze kroki
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Połączenia

3.5mm port niezbalansowany
1. Podłacz słuchawki do niezbalansowanego porty
3.5mm.
OR

2.5mm port zbalansowany
1. Podłacz słuchawki do zbalansowanego portu 2.5mm
OR

Zrównoważone urządzenie audio
1. Podłacz do zewnętrznego urządzenia audio za pomoca niezbalansowanego portu 3.5mm i zbalansowanego portu 2.5mm.

Pierwsze kroki
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Podłączenie do komputera
1. Włącz urządzenie i komputer.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomoca kabla USB typu C i
wybierz jedno z następujących opcji [Menu - Settings - USB
mode]
[Default] Media Device (USB Drive): przesyłanie plików z komputera do urządzenia.
DAC Input: słuchaj muzyki na komputerze przez podłączone
urządzenie. (Patrz strona 36)

Użytkownicy komputerów MAC muszą pobrać i zainstalować Android File Transfer
ze strony Astell&Kern [http://www.astellnkern.com>>Support > Download].
Aby uzyskać najlepsze połączenie, zamknij niepotrzebne programy przed
podłączeniem urządzenia do komputera. Nie należy używać kabli innych niż
kabel USB typu C dostarczony z produktem. Używaj USB 2..0 tylko na Macu.
Kabel typu C na C jest zalecany w przypadku połączenia z komputerem MAC
obsługującym port tupy C. Użytkownicy systemu Windows XP wymagają zaistalowania dodatku Service Pack 2 i Windows Media Player 10, aby komputer
mógł rozpoznać urządzenie USB. Pobierz Windows Media Player i wymagane
dodatki Service Pack ze strony internetowej Microsoft..

Pierwsze kroki
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Skopiuj pliki (foldery) na urządzenie
1. Aby skopiować pliki / foldery z komputera, wybierz żądane pliki /
foldery i przeciągnij je oraz upuść w folderze urządzenia.

Upewnij się, że kabel USB typu C jest prawidłowo podłaczony. Wyłączenie
urządzenia lub odłączenie kabla USB podczas kopiowania lub przenoszenia
plików / folderów może uszkodzić pliki lub pamieć urządzenia. Na szybkość
przesyłania plików może mieć wpływ komputer i / lub środowisko systemu
operacyjnego.

Pierwsze kroki

09

Podręcznik użytkownika
Usuń pliki (lub foldery) z urządzenia
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik / folder, a następnie wybierz [Usuń]. 2. Wybierz [Tak] w oknie [Potwierdź usunięcie
pliku / folderu], aby usunąć wybrane pliki / foldery.
to delete the selected files/folders.

Odłączanie od komputera
1. Odłącz kabel USB typu C po zakończeniu przesyłania
plików.
Odłączanie urządzenia od komputera podczas przesyłania plików może
uszkodzić dane w urządzeniu.

Pierwsze kroki
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Włóż / wyjmij kartę microSD
1. Zapoznaj się ze schematem i
delikatnie włóż kartę microSD do
gniazda karty microSD.
2. Aby bezpiecznie usunąć kartę microSD,
wybierz [Safely remove SD card] z
paska powiadomień lub wybierz
[Dismount microSD card] z [Menu Settings - System Information].
3. Delikatnie wciśnij kartę microSD, aby
odblokować i zwolnić ją z gniazda.

Zalecane karty microSD
SanDisk, Transcend
Maksymalna pojemność: 400 GB
Uwagi na temat wkładania karty microSD
Wkładając kartę microSD, nie używaj nadmiernej siły. Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia i karty.
Nie wkładaj / wyjmuj karty microSD wielokrotnie.
Jeśli karta zostanie nieprawidłowo włożona, może utknąć lub
spowodować uszkodzenia.
Uwagi dotyczące wyjmowania karty microSD
Pamiętaj, aby bezpiecznie zdementowować i wyjąć kartę microSD z
urządzenia. Niewymontowanie karty microSD przed usunięciem może
spowodować uszkodzenie danych na karcie microSD i urządzeniu.
Nie odłączaj karty microSD podczas użytkowania. Może to spowodować
uszkodzenie karty microSD, uszkodzenie lub usunięcie danych i
spowodować awarię urządzenia.

Pierwsze kroki
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Uwagi dotyczące krzystania z kart microSD
Jesli karta microSD nie zostanie rozpoznana lub nie działa
poprawnie, sformatuj kartę, najlepiej jako partycję FAT32.
Możesz sformatować kartę za pomoca komputera lub ]Settings - System Information] - usuń kartę. Cała zawartość zostanie usunięta, a karta zostanie
sformatowana w FAT32.
Używanie kart innych niż zalecana karta microSD może powodować
problemy.
Karta microSD nie jest dołączona do opakowania produktu. Karty
microSD należy dokupić osobno.

Aktualizacje

Aktualizacja przez Wi-Fi / OTA (Over-the-Air)
1. Połącz się z siecią bezprzewodową.
2. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania
układowego, na ekranie pojawi się monitor o pobranie
nowego.
3. Wybierz [Update].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby kontynuować
aktualizację oprogramowania.
Połączenie Wi-Fi, patrz strona 44.
Aktualizacja oprogramowania układowego może się nie rozpocząć, jeśli poziom
naładowania baterii jest zbyt niski. (do instalacji wymagany jest minimalny
poziom 20%). Nie odłączaj sie od sieci bezprzewodowej podczas pobierania
aktualizacji oprogramowania. Może to spowodować oszkodzenie danych i /
lub uszkodzenie plików systemowych. Jeśli wystapi błąd lub komunikat na
pasku powiadomień podczas aktualizacji, pobierz aktualizację oprogramowania
ponownie, wchodząc w [Menu - Settings - Update - System update]

Pierwsze kroki
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Podstawowe Ekran dotykowy LCD
1. To urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy LCD,
operacje

który umożliwia wybieranie opcji poprzez dotykanie ekranu.
Użyj ekran dotykowego, aby uzyskać dostęp do różnych
funkcji urządzenia.
Aby zapobiec uszkodzeniu ekranu, nie używaj ostrych przedmiotów ani
nadmiernej siły.

Wróć do ekranu głównego
1. Kliknij [

] aby przejść do ekranu głównego.

Przycisk Home

Korzystanie z urządzenia
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Na ekranie głównym przesuń palec w lewo, w prawo, w górę lub w
dół od dowolnej krawędzi ekranu dotykowego, aby uzyskać dostęp
do menu wyświetlacza. Każda strona ekranu głównego aktywuje
inne menu wyświetlania.

Menu główne
1. Przesuń palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu
dotykowego, aby wyświetlić menu główne.

Pliki muzyczne wyodrębnione za pomocą akcesorium AK CD-Ripper, które są
przechowywane w folderze zgrywania w pamięci wewnętrznej, zostaną
wyświetlone w mmenu biblioteki CD.

Korzystanie z urządzenia
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Pasek powiadomień
1. Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu
dotykowego, aby wyświetlić pasek powiadomień.

Wyświetl aktualną listę odtwarzania
1. Przesuń palcem w lewo od prawej krawędzi ekranu
dotykowego, aby wyświetlić menu teraz odtwarzanych.

Korzystanie z urządzenia
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Wyświetl historię odtwarzania
1. Przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu
dotykowego, aby wyświetlić menu Historia odtwarzania.

Poruszanie się w górę / w dół na liście
1. Przewiń listę, przeciągając palcem w górę lub w dół.

Korzystanie z urządzenia
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Ekran
główny

9

1

10
11
12
2

13

3

14

4

15

5

16

6
7

17

8

18

1

Menu

Wyświetla menu główne.

2

Details

Wyświetla bieżące informacje o utworze.

3

Song Duration Wskazuje całkowity czas trwania utowru.

4

Recent Menu

Przejdź do ostatnio wyświetlanej listy menu.

List
5

Add to Playlist Dodaj bieżący utwór do listy odtwarzania.

6

Title
Informacje o tytule utowru

7

Artist/Album Informacje o wykonawcy i albumie

Korzystanie z urządzenia
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8

Previous/

Krótkie naciśnięcie: Odtwórz poprzedni utwór

Rewind

lub ponownie uruchom bieżący. Naciśnij i
przytrzymaj: przewiń utwór.

9

Playlist

Aktualna lista odtwarzania.

10

Format

Wyświetla dane o przepływności i częs-

Information

totliwości próbkowania.

11

Album Cover

Wyświetla okładkę albumu: Stuknij obraz,

12

Now Playing

Wyświetla numer odtwarzanego utowru /

Song Count

całkowitą liczbę utworów.

aby wyświetlić tekst piosenki.

13

Progress Bar

Pokazuje bieżący postęp odtwarzania
ścieżki. Przeciągnij wskaźnik, aby przejść do żądanego czasu utowru.

14

Song Duration

Wskazuje całkowity czas trwania
utowru. Naciśnij, aby przełączyć od upływu czasu.

15

Shuffle Mode

Naciśni [

] aby ustawić sekwencję do

odtwarzania.
: Tryb losowy włączony.
: Tryb losowy wyłączony.
16

Repeat Mode

Naciśnij

aby ustawić tryb powtarzania

: Powtórz całą listę.
: Powtórz bieżący utwór.
: Tryb powtarzania wyłączony.
17

Play/Pause

18

Next/FF

Odtwórz lub wstrzymaj utwór.
Krótkie naciśnięcie: odtwarzanie
następnego utworu.
Naciśnij i przytrzymaj: przewiń utwór.
Korzystanie z urządzenia
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Pasek
powiadomień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Korzystanie z urządzenia
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1

Wi-Fi

Naciśnij

2

Bluetooth

Naciśnij

3

EQ

aby włączyć Wi-Fi
aby włączyć / wyłączyć

bluetooth
Naciśnij

aby włączyć / wyłączyć

EQ. Domyślnie stosowane są najnowsze ustawienia EQ..
4

Computer

Wybierz tryb, który ma być

Connection

używany po podłączeniu do PC..

Mode

: Słuchaj plików muzycznych na podłączonym
komputerze z urządzenia.
: Umożliwia trans[Default]
fer plików.

5

USB Audio

Po podłączeniu urządzenia do
przenośnego przetwornika cyfrowoanalogowego USB naciśnij przycisk,

6

CD Ripping

aby podlączyć urządzenie.

AK CONNECT

Naciśnij

aby włączyć /

wyłączyć AK Connect
7

Line-out

Naciśnij

aby włączyć /

wyłączyć wyjście liniowe.
8

aby włączyć /
Gapless Playback Naciśnij
wyłączyć przerwy.

9

Wheel Lock

Naciśnij

aby włączyć /

wyłączyć blokadę koła. Pokrętło
głośności jest wyłączone, gdy
ekran jest zablokowany..

Korzystanie z urządzenia
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10

Settings

11

Brightness

Użyj pasa regulacji, aby kontrolować jasność wyświetlacza.

12

Notifications

Powiadomienia z urządzenia są
wyświetlane w tym obsarze.

Display
13

Clear Notifications

Naciśnij
aby wyświetlić
pełne menu ustawień.

Wyczyść powiadomienia

Naciśnij długo ikonę /
/
/
/
/
odpowiedniego ekranu pełnego menu ustawień.

/ aby przejść do

Korzystanie z urządzenia
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Sklep
muzyczny

Słuchaj usług przesyłania strumieniowego lub kupuj muzykę ze
sklepu po podłączeniu do sieci bezprzewodowej. (Usługi
przesyłania strumieniowego i możliwość zakupu muzyki różnią
się w zależności od kraju. Nie wszystkie usługi sa dostępne we
wszystkich krajach.
Przesyłanie strumieniowe lub zakup muzyki
1. Połacz się z siecią bezprzewodową.
2. Wybierz [Store] z menu
3. Wybierz z listy dostępnych opcji usługi.
4. Sprawdź instrukcję obsługi lub menu pomocy w ramach
każdej usługi, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Wybierz[Menu > User Guide] w sklepie Groovers po
instrukcje.

Pokaż
menu

Podręcznik
użytkownika

Połączenia Wi-Fi, patrz strona 44.
Aktualnie wspierane sklepy to “groovers + tidal”

Korzystanie z urządzenia
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AK
CONNECT

Uzyskaj dostęp i odtwarzaj pliki muzyczne przechowywane na
komputerze w tej samej sieci, a także przesyłaj dźwięk przez kompatybilne głośniki za pomocą AK Connect.
Serwer strumieniowy MQS dla twojego komputera
1. Odwiedź stronę Astell&Kern i pobierz instalator serwera,
który odpowiada Twojemu systemowi. [http://
www.astellnkern.com > Support > Download].
2. Uruchom pobrany instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Sprawdź podręcznik użytkownika na programie, aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z
serwera strumieniowego MQS.
Zapoznaj się z poniższymi minimalnymi wymaganiami systemowymi PC.
Minimalne wymagania dotyczące kompuetra:
System operacyjny: Windows XP, Windows 7/8/10 (32 i 64 bit)
Wymagania dotyczące komputerów Mac
OS X 10.7 (Lion) lub nowszy

Używanie AK Connect do łączenia bibliotek muzycznych
1. Włącz urządzenie biblioteki muzycznej i / lub głośnik i odtwarzacz.
Uruchom serwer przesyłania
strumieniowego MQS na komputerze.
2. Podłącz wszystkie urządzenia do
tej samej sieci Wi-Fi.
3. Włącz funkcję AK Connect, naciskając i
przytrzymując przycisk [

] na

pasku powiadomień lub wybierając
[Menu-Settings-AK CONNECT].
4. Naciśnij[AK CONNECT] w menu.
Korzystanie z urządzenia
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4. Wyświetlana jest lista bibliotek /
głośników, które są w tej samej
sieci z odtwarzaczem AK.
5. Wybierz bibliotekę / głośnik
do połączenia.

6. Po wybraniu biblioteki / głośnika
wybierz kategorię z menu, aby wyświetlić odpowiednią listę muzyki.

Połączenia Wi-Fi, patrz strona 44.
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Przesyłanie strumieniowe muzyki z biblioteki
1. Wybierz kategorię z menu biblioteki,
aby wyświetlić listę muzyki.
2. Wybierz utwór, aby rozpocząć
transmisję strumieniową.

Pobieranie muzyki z biblioteki
1. Wybierz kategorię z menu biblioteki,
aby wyświetlić liste muzyki.
2. Naciśnij

w prawym górnym

rogu listy utworów.
3. Wybierz żądaną muzykę i
naciśnij

aby rozpocząć po-

bieranie.
Komunikat na pasku powiadomień
wskaże, kiedy pobieranie zostanie
ukończone.

W zależności od warunków sieciowych ładowanie utworu może być wolne
lub transmisja strumieniowa może się zacinać. Wykonywanie innych operacji
na podłączonym komputerze może spowodować dłuższy czas reakcji. Przesyłanie
strumieniowe i pobieranie w tym samym czasie może spowolnić czas reakcji
urządzenia w zależności od szybkości sieci Wi-Fi luub serwera.
Aby zatrzymać trwające pobieranie, dotknij powiadomienia na pasku
powiadomień, aby przejść do ekranu pobierania. Następnie wybierz elementy do wstrzymania lub usunięcia.
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Przykłady użycia AK Connect
Przykład 1

SE100

AK T1

LIBRARY

SPEAKER

Przykład 2

AK500N

SE100

AK T1

LIBRARY

REMOTE

SPEAKER
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Przykład 3

SE100

AK500N

REMOTE & LIBRARY

SPEAKER

Przykład 4

SE100

AK500N

AK T1

LIBRARY

REMOTE

SPEAKER
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Przykład 5

SE100
LIBRARY
or

AK Connect APP
REMOTE
AK T1
SPEAKER

AK500N
LIBRARY
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Słuchanie
muzyki

Wybieranie muzyki
1. Wybierz kategorię z menu, aby wyświetlić odpowiednią listę muzyki.
2. Wybierz utwór z listy, aby rozpocząć odtwarzanie.
Wybierz [Folder], aby wyszukiwać muzykę według folderu. Czas ciągłego
odtwarzania: około 11 godzin (muzyka: FLAC, 16 bitów 44,1 kHz, niesymetryczne, głośność 80, EQ Off, LCD off)
Obsługiwane formaty: PCM [8 ~ 384 kHz (8/16/24/32 bit]
DSD [2,8 / 5,6 / 11,2 MHz]

Słuchać muzyki
Aby wyszukać, kliknij

na liście menu i wprowadź tytuł. Wynik

wyszukiwania zostanie wyświetlony.
W górnej części menu historia odtwarzania kliknij

, aby

posortować listę utworów muzycznych według ostatnio odtwarzanych
/ najcześciej odtwarzanych.
Po wybraniu kategorii [MQS] naciśnij przycisk [

] aby

posortować listę utworów muzycznych w kolejności wysokiej jakości
/ kolejności alfabetycznej.
MQS: PCM[8~384kHz(24/32bit)]
DSD: DSD [2.8/5.6/11.2MHz]
Wybierz kategorię [Folder], aby sprawdzić pojemność pamięci
wewnętrznej / zewnętrznej i liczbę plików / folderów oraz kopiować /
przenosić muzykę
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Naciśnij

u góry listy muzyki, aby wyświetlić opcje::

: Zaznacz / odznacz całą listę
: Dodaj wybraną listę u góry / u dołu / po obecnej piosence
w teraz grane
: Dodaj wybraną listę do listy odtwarzania
: Usuń wybraną listę
: Wyjście
Obróć pokrętło [Głośność], aby wyregulować.
Naciśnij

podczas odtwarzania, aby wstrzymać i , aby

wznowić odtwarzanie.
Naciśnij

aby odtworzyć poprzedni / nastepny utwór.

Naciśnij i przytrzymaj

aby przewinąć utwór do tyłu / do

przodu.
Przeciągnij wskaźnik na pasu postępu w wybrane miejsce
scieżki podczas odtwarzania. Naciśnij okładkę albumu na
ekranie głównym, aby wyświetlić tekst piosenki..
Naciśnij

aby przejść do ekranu głównego. Naciśnij u góry listy

menu [

]. Po wybraniu kategorii [ALBUM] lub [CD LIBRARY]

naciśnij u góry, aby posortować według różnych opcji wyświetlania.
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Ekran listy odtwarzania

1

3
4

2

1 Previous

Wróć do poprzedniego ekranu.

2 Playlist

Wyświetla bieżącą listę odtwarzania.

3 Edit mode Wyświetl opcje edycji listy muzycznej.
4 Play All

Odtwórz wszystkie utwory z bieżącej listy.
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Lista odtwarzania
zarzadzania

Tworzenie listy odtwarzania
1. Naciśnij [Playlist] w menu, aby
wyświetlić listy odtwarzania.
2. Wybierz [ + ] w prawym górnym rogu
ekranu.
3. Wprowadź nazwę listy odtwarzania,
a następnie naciśnij [Add] aby utworzyć nową listą odtwarzania.

Dodawanie utowru do listy odtwarzania
1. Naciśnij [Playlists], aby wyświetlić listę
list odtwarzania.
2. Wybierz listę odtwarzania i naciśnij
[+ Add Song], aby wyświetlić listę utworów według albumu.
3. Wybierz utwór i naciśnij [Add], aby
dodać utwór do wybranej listy odtwarzania.
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Usuwanie utowru z listy odtwarzania
1. Naciśnij [Playlists], aby wyświetlic
listę list odtwarzania.
2. Wybierz listę odtwarzania.
3. Naciśnij
u góry, a następnie
wybierz utwór, który chcesz usunąć z
lity odtwarzania.
4. Naciśnij

u góry ekranu.

5. Naciśnij [DELETE], aby usunąc
utwór z wybranej listy odtwarzania.

Ta czynność usunie tylko utwór z wybranej listy odtwarzania, a nie pamięć.

Odtwarzanie listy odtwarzania
1. Wybierz żądaną listę odtwarzania do
odtwarzania.
2. Naciśnij

] w prawym górnym

rogu ekranu, aby otworzyć całą listę.

3. Aby odtworzyć część listy odtwarzania lub dodać ją do bieżącej
listy odtwarzania

u góry listy

odtawrzania, wybierz muzykę, którą
chcesz odtworzyć i naciśnij

aby

dodać wybraną listę do góry / dołu /
po bieżącej piosence teraz
odtwarzane.
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Zmiana nazwy listy odtwarzania
1. Naciśnij [Playlists] aby wyświetlić listy odtwarzania [

].

2. Wybierz listę odtawrzania, której
nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij [ ] u góry ekranu, aby
wyświetlić okno ]RENAME].
4. Wprowadź nazwę listy odtawrzania,
a następnie naciśnij [RENAME], aby
potwierdzić zmianę.

Usuwanie listy odtwarzania
1. Naciśnij [Playlists] aby
wyświetlić listy i naciśnij

.

2. Wybierz listę odtwarzania do usunięcia.
3. Naciśnij [

] u góry ekranu.

4. naciśnij [DELETE] aby usunąć
wybraną listę odtwarzania.
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Instalacja
USB DAC

Funkcja USB DAC umożliwia rozpoznanie urządzenia jako karta
dźwiękowa na komputerze. Muzyka z komputera jest odtwarzana
przez port słuchawek urządzenia, aby poprawić wrażenia słuchowe.

Specyfikacja USB DAC
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP(32bit) / Windows 7(32bit/64bit) /
Windows 8(32bit/64bit) / Windows 10(32/64bit)
MAC OS 10.7
Dane techniczne obsługi USB DAC
Obsługiwane formaty: PCM [8~384kHz(8/16/24/32bit)]
DSD [2.8/5.6/11.2MHz]
Kontroluj głośność za pomocą pokrętła głośności urządzenia AK.
Odtwarzanie jest niedostępne, gdy ustawienia przekraczają obsługiwane
formaty.
Przyciski poprzedni, odtwórz i następny są niedostępne, gdy są podłączone
jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB.
Odtwarzanie moż esię zacinać, gdy wydajność komputera jest niska lub
połączenia USB jest intensywnie używane. Mogą występować problemy z synchronizacją audio-video podczas odtwarzania wideo, w zależności od jakości
dźwięku i środowiska operacyjnego.
Głośności nie można regulować za pomoca regulatora głośności w systemie
Windows. Do refulacji głośności należy użyć pokretła głośności na urządzeniu lub kontroli głośności w odpowiednim programie.
Zainstaluj dedykowany sterownik, aby móc używać urządzenia AK jako
przetwornik cyfrowo-analogowego USB.
Plik sterownika znajduje się w SE100/internal_Storage/SE100_Contents/Driver. Przed zainstalowaniem sterownika ustaw urządzenie w tryb USB DAC i
podłącz do komputera.
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Podłącz urządzenie do przenośnego wzmacniacza lub

Jak korzystać z USB
Audio

przetwornika cyfrowo-analogowego za pomoca wyjścia audio
USB
Jak podłączyć przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy USB
1. Podłącz przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy USB do
portu USB C urządzenia AK za pomocą specjalnego kabla.
2. Naciśnij[

] na pasku powiadomień.

3. Po aktywowaniu możesz cieszyć się muzyką zapisaną w urządzeniu
przez podłączony przenośny przetwornik USB.
Kabel USB Typu C dostarczony z produktem służy do przesyłania danych lub
ładowania wyłącznie produktu. Rodzaj dedykowanego kabla potrzebnego
do połączenia z przenośnym przetwornikiem cyfrowym jest różny:
prawidłowy typ kabla można znaleźć w instrukcji producenta przetwornika
USB DAC. Kabel USB DAC nie jest dołączony do urządzenia i musi zostać
zakupiony osobno.
W zależności od zastosowanego kabla OTG połączenie może być niestabilne.

Jak zmienić typ wyjśćia USB Audio DSD
Możesz zmienić typ danych DSD wysłanych przez wyjście audio USB.
1. Wybierz typ wyjścia DSD w [Menu - Settings - USB Audio].
PCM : DSD przed konwersją jest konwertowany na PCM
przesyłane przez wyjście audio USB..
DoP : DSD przed konwersją jest konwertowany na DoP
przesyłane prze wyjście audio USB..
Przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy USB musi być w stanie odbierać
sygnał cyfrowy przez micro USB OTG. Wyjście audio może się znacznie
różnić w zależlności od specyfikacji wejścia cyfrowego zastosowanego w
przenośnym przetworniku cyfrowo-analogowym USB. Nie stanowi to wady
wyjścia urządzenia i nie stanowi powodu wymiany lub zwrotu pieniędzy. Gdy
używasz DoP jako wyjścia typu DSD, dźwięk może nie być odtwarzany, z
wyjątkiem szumu, w zależlności od przenośnego przetwornika USB.
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CD
Ripping

Płyty CD można zgrywać bezpośrednio na urządzenie za pomoca AK CD-Ripper (sprzedawany osobno).
PodłączanieAK CD-RIPPER
1. Podłącz AK CD-RIPPER do portu USB typu C urządzenia za
pomoca odpowiedniego kabla..
2. Na pasku powiadomień naciśnij [

], aby połączyć urządzenie

i aktywować menu zgrywania płyt CD.
3. Po zakończeniu zgrywania, przed rozłączeniem naciśnij w
na pasku powiadomień, aby odłączyć urządzenie.
Kabel USB Typu C dostarczony z urządzeniem służy do podłączania do komputera lub ładowania produktu.
W zależności od modelu CD-Ripper dedykowany kabel USB Typu C OTG
może nie być dostarczony w pakiecie produktu.
W zależności od zastosowanego kabla OTG połączenie może być niestabilne.

Automatycznego zgrywanie płyt CD
1. W [Menu-Settings-CD Ripping], włącz funkcję automatycznego zgrywania płyt CD.
2. Podłącz AK CD Ripper do urządzenia i włóż płytę CD. Mettadane (tagi ID3) dla wlożonej 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.
Ręczne zgrywanie płyt CD
1. W [Menu-Settings-CD Ripping], wyłącz funkcję automatycznego zgrywania CD.
Korzystanie z urządzenia
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2. Podłącz AK CD Ripper i włóż dysk CD, aby wyświetlić
powiadomienie [CD Ripping] u dołu paska powiadomień.
3. Naciśnij [CD Ripping] i wybierz jedną z opcji formatu pliku FLAC
lub WAV.
4. Jeśli Wi-Fi jest włączone, baza danych Gracenote zostanie
wyszukana pod kątek pasujących metadanych CD po wybraniu
formatu pliku..
5. Po zakończeniu wyszukiwania w bazie danych naciśnij
[Start], aby rozpocząć zgrywanie płyt CD.
Wyniki zgrywania płyt CD
: Wskazuje, że zgrywanie CD zostało zakończone lub że zgrywanie płyt zakończyło się pomyślnie po skorygowaniu błędu za
pomocą korekcji błędów.
: Wskazuje, że aktualnie zgrywany utwór może zostać anulowany przez użytkownika.
Wskazuje, że zgrywanie CD nie powiodło się z powodu błędu,
którego nie można naprawiać, takiego jak porysowana płyta CD,
lub że zgrywanie dysku CD zostało anulowane przez użytkownika.
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 moą nie być dostępne w bazie danych
Gracenote.
Nie można uzyskać dostępu do ekranu głównego, gdy trwa zgrywanie płyt
CD. Usługa AK Connect zostanie wyłączona podczas zgrywania płyt CD. Usługa
zostanie automatycznie uruchomiona ponownie po zakończeniu zgrywania
płyt CD. Odtwarzanie muyzki jest wyłączone 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 korekcji danych z błędami.
Należy pamiętać, że prędkość ta będzie miała wpływ na szybkość zgrywania
płyt CD.
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Ustawienia

Menu ustawień pozwala użytkownikom dostosować urządzenie. Menu ustawień może się rożnić w zależności od wersji
oprogramowania układowego.

Ustawienia
1. Wybierz [Main Menu - Settings] lub wybierz[

] z menu

paska powiadomień.
2. Wybierz funkcję, aby wyświetlić opcje ustawień.

Wi-Fi
Zmień ustawienia sieci bezprzewodowej i wlącz / wyłącz
Więcej informacji na temat łączenia się z Wi-Fi znajduje się na stronie 44.

Bluetooth
Podłącz urządzenie bluetooth, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.
Więcej informacji na temat korzystania z bluetooth można znaleźć na stronie
45

AK CONNECT
Włącz / wyłącz AK Connect i ustaw opcje AK Connect.
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Equalizer
Ustaw korektor zgodnie z preferencjami użytkownika.
USER EQ: Dostosuj częstotliwość zgodnie z użytkownikiem
preferencje.
Obsługiwane formaty dla EQ: PCM [8 ~ 192kHz(8/16/24bit)] Korzystanie z korektora może negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia.
Więcej informacji na temat korzystania z korektora znajduje się na
stronach 47-49.

Odtwarzanie bez przerw
Odtwarza następny utwór bez żadnych zakłóceń.
Odtwarzanie bez przerw jest obsługiwane tylko między
dwoma plikami z identycznymi przepływnościami, częstoliwościami próbkowania i kanałami.
Line Out
Ustaw wartość napięcia generowanego przy aktywowanym
wyjściu liniowym.
Nie używaj słuchawek z włączoną funkcją Line out. Może to spowodować
trwałą utratę słuchu.

Równowaga lewo-prawo
Dostosuj równowagę lewy-prawy dla słuchawek.

Ustawienia odtwarzania
Ustaw sposób dodawania utworu do Teraz odtwarzane, gdy
utwór jest wybrany z listy muzyki.
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CD Ripping
Ustaw funkcję automatycznego zgrywania płyt CD, format
pliku i prędkość zgrywania.

Tryb USB
Urządzenie multimedialne (napęd USB): Po podłączeniu do
komputera urządzenie pojawia się jako dysk wymienny.
Wejście DAC: wyjście dźwięku z podłączonego komputera do
urządzenia.

USB Audio
Wybierz rodzaj dźwięku DSD wysyłanego przez USB Audio
Out do podłączonego przenośnego przetwornika cyfrowoanalogowego.
Jasność ekranu
Dostosuj ustawienia jasności ekranu.

Data & Godzina
Ustaw bieżącą datę i godzinę.

Korzystanie z urządzenia

41

Podręcznik użytkownika
Nazwa urządzenia
Ustaw nazwę urządzenia.
Maksymalna długość nazwy wynosi 50 znaków.

Język
Wybierz język wyświetlania.
English, Korean, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional),
French, Russian, German, and Spanish.

Klawiatura
Wybierz język klawiatury.
English, Korean, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional),
French, Russian, German, and Spanish.
Obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji.

Ustawienia timera:
Automatyczne wyłączenie: urządzenie wyłączy się automatycznie
po upływie określonego czasu braku aktywnosci użytkownika
i urządzenia.
Wyłącz ekran: ekran wyłączy się po wybranym czasie
braku aktywności użytkownika.
Timer ekranu: Odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane, a
następnie urządzenie wyłączy się po upływie określonego czasu.

Pobieranie
Wybierz folder dla pobranych plików do domyślnego zapisania.
Korzystanie z urządzenia
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Jeśli do pobierania muzyki używasz AK Connect, jeśli w ustawieniach
wybralo “Default folder], pobieranie rozpocznie się automatycznie do
wstępnie ustawionego folderu Pobrane.
Po wybraniu opcji [Select Folder] użytkownik jest monitowany o wybraniu
folderu pobierania przy każdym pobieraniu pliku.

Aktualizacja
Aktualizacja systemu: zaktualizuj urządzenie, gdy dostepna
będzie nowa wersja oprogramowania układowego.
Aktualizacja aplikacji: zaktualizuj domyślne aplikacje zainstalowane na urządzeniu (w tym), gdy będą dostępne nowe
wersje..
Informacje o systemie
Informacje o systemie: wyświetl numer modelu, wersję
oprogramowania układowego i informacje o przechowywaniu
danych. Kartę microSD można sformatować, zamontować /
zdementować, a dane można usunąć..
Sformatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem utwórz kopię zapasową ważnych plików.
Podczas formatowania karty microSD na komputerze zaleca się wybranieu
systemu plików FAT32.

Reset systemu
Zainicjuj Meda Scan: resetuje i ponownie skanuje wewnętrzną
bazę danych. Czas inicjowania bazy danych może się różnić w
zależności od liczby plików przechowywanych na urządzeniu.
Zainicjuj skanowanie Meda: przywraca wszystkie ustawienia użytkownika do ustawień domyślnych.
Reset danych fabrycznych: Usuwa wszystkie dane użytkownika i resetuje wszystkie ustawienia użytkownika do ustawień
domyślnych.
Korzystanie z urządzenia
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Łączenie z
Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi
1. Naciśnij i trzymaj [

] na pasku

powiadomień lub wybierz [Menu
- Settings - Wi-Fi], aby wyświetlić
listę dostępnych sieci Wi-Fi.

2. Wybierz żądaną nazwę sieci Wi-Fi,
aby połączyć się z siecią bezprzewodową.
W zależności od ustawień Wi-Fi
moga być wymagane dodatkowe informacje, takie jak hasło Wi-Fi.

Sieci wymagające przeglądarki lub innych dodatkowych certyfikatów nie są
obsługiwane. Obsługiwane sa kanały Wi-Fi od 1 do 13 (ale kanały 12 i 13 nie
są obsługiwane przez FCC).

Korzystanie z urządzenia
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Korzystanie
z bluetooth

Podłącz urządzenie BBluetooth, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.
Włączanie / wyłączanie Bluetooth
Urządzenie bluetooth musi zostać s
parowane z urządzeniem przed użyciem.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi
1. Wybierz [

] z menu paska

powiadomień lub wybierz [On/Off] z
[Menu - Settings - Bluetooth].

Parowanie Bluetooth
1. W menu ustawienia wybierz odpowiednie urządzenie Bluetooth z listy dostępnych urządzeń.

Odłącz urządzenie Bluetooth
1. Naciśnij podłączone urządzenie
Bluetooth i potwierdź komunikat,
aby odłączyć urządzenie.

Korzystanie z urządzenia
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Usuwanie parowania Bluetooth
1. Naciśnij [

] po prawej stronie

sparowanego urządzenia, aby
przejść do ustawień..
2. Wybierz[Remove], aby zakończyć proces.

Dane techniczne wsparcia BBluetooth
Profile: A2DP, aptX HD
Wydajność urządzenia może ulec zmianie podczas odtwarzania w wysokiej
rozdzielczości.
Nie wyłączaja urządzenia podłączonego do Bluetooth.
W razie problemu wyłącz urządzenie Bluetooth, a następnie włącz
je ponownie. Metody parowania mogą się różnić dla poszczególnych urządzeń Bluetooth. Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia Bluetooth, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Podczas podłączania odtwarzacza do urządzenia Bluetooth
odległość między nimi musi wynosić 20 cm. Jakość dźwięku ulegnie
pogorszeniu przy większych odległościach, a parowanie może się
rozłączyć na odległość 2m lub większej. (odległości mogą się różnić
w zależności od urządzenia i środowiska). Podczas korzystania z
Bluetooth może być słyszalny przesłuch. W przypadku urządzeń
wielopunktowych należy wykonać niezbędne połączenia przed
użyciem. Połaczenia Bluetooth audio w samochodzie nie są
obsługiwane. Może wystąpić awaria, hałas i inne niepożądane
efekty ze względu na poziom naładowania baterii urządzenia i
środowisko. Zakłócenia sygnału wpływają na transmisję danych.
Jeśli nadajniki radiowe urządzenia lub zestawu słuchawkowego
Bluetooth dotykają części ciała, moga wystąpić zakłócenia. na siłę
przenoszenia wpływ mają ściany, narożniki, ścianki działowe itp.
Urządzenia wykorzystujące te same częstotliwości mogą
powodować zakłócenia (np. urządzenia medyczne, kuchenki
mikrofalowe, Wi-Fi, itp.) Obszary z nadmierną ilością zaklóceń lub
słabymy sygnałami mogą powodować problemy z odtwarzaniem.

Korzystanie z urządzenia
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Ustawienia
korektora

Ustawienia korektora
1. Naciśnij i trzymaj [

] na pasku

powiadomień lub włącz z [Menu Settings - Equalizer].

2. Naciśnij [NORMAL], aby aktywować
menu rozwijane i wybierz [ + ].

3. Wprowadź nazwę niestandardowych ustawień EQ i wybierz
[SAVE].

Korzystanie z urządzenia
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4. Dostosuj częstotliwość w górę i w
dół zgodnie z preferencjami.
5. Wartości liczbowe w lewym dolnym
rogu ekranu można dostosować w
celu dokładnego dostrojenia.

6. Naciśnij kartę [Advanced] u góry
ekranu, aby wyświetlić ekran ustawień PEQ. Dostosuj Freq/Gain /Q.

Korzystanie z urządzenia
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Usuwanie niestandardowego ustawienia
korektora
1. Naciśnij [on the drop - down menu]
w lewym górnym rogu ekranu.
2. Naciśnij

obok nazwy EQ do

usunięcia.
3. Naciśnij [OK], aby usunąć wybrane
ustawienie EQ.

Zmiana nazwy niestandardowego ustawienia korektora
1. Naciśnij [on the drop - down menu]
w lewym górnym rogu ekranu.
2. Naciśnij

obok nazwy ustawienia EQ,

którą chcesz zmienić i wprowadź nową
nazwę dla wybranego EQ.
3. Naciśnij[CHANGE], aby zapisać.

Korzystanie z urządzenia
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Środki ostrożności

Urządzenie
Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania wtyczki
słuchawek, złącza zbalansowanego lub portu USB.
Nie wkładaj do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów
(monety, spinki do włosów, itp.) ani łatwopalnych.
Nie kładź ciężskich przedmiotów na urządzeniu.
Jeśli urządzenie zamoknie (deszcz, woda, chemikalia, lekarstwa,
kosmetyki, pot, wilgość, itp.), pozwól mu dokładnie wyschnąć
przed włączeniem. Skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi
klienta IRIVER w celu uzyskania pomocy. (Uszkodzenie może nie
być możliwe do naprawy, jednak jeśli zostanie uznane za możliwe
do naprawy, wszelkie szkody wynikające z narażenia na działanie
cieczy zostaną naprawione za dodatkową opłatą.
Unikaj wystawienia urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub ekstremalnych temperatur (-10℃ +50℃; 14℉~ 122℉), takich jak wnętrze samochodu.
Nie przechowuj ani nie używaj w gorących i wilgonych miejscach.
Unikaj używania w miejscach o dużej wilgotności, kurzu, dymu.
Nie używaj przez dłuższy czas na kocach, kocach elektrycznych lub
dywanach.
Nie stawiaj w pobliżu ogarnia ani kuchence mikrofalowej.
Nigdy nie próbuj rozbierać, naprawiać ani modyfikować produktu.
Nie przechowuj przez dłuższy czas w zamkniętej przestrzeni przy
włączonym zasilaniu.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu obiektów magnetycznych
(magnesów, telewizorów, monitorów, głośników, itp.).
Nigdy nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących na
urządzeniu, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę..
Unikaj upuszczania lub narażania urządzenia na silne uderzenia
(nadmierne wibracje, itp.).
Nie naciskaj jednocześnie wielu przycisków.
Nie odłączaj kabla USB typu C podczas przesyłania danych.
Podłączając urządzenie do komputera za pomocą kabla USB typu C, użyj portu USB z tyłu komputera, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Różne
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Podłączenie kabla do uszkodzonego portu USB w komputerze
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Wyświetlanie jednego statycznego obrazu przez dłuższy czas
może spowodować wypalenie eraknu.
Użycie słabej jakości folii ochronnych lub naklejek na keranie
może spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego.
Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do słuchawek lub
portów USB typu C.
Odtwarzanie i ładowanie urządzenia może generować
ciepło, dlatego należy zachować ostrożność.
Narożniki produktu mogą być strone, dlatego należy zachować
ostrożność.

Inne
Nie używaj słuchawek ani nie obsługuj urządzenia podczas
prowadzenia dowolnego rodzaju pojazdu. Jest to nie tylko
niebezpieczne, ale może być nizgodne z prawem.
Nie używaj produktu podczas aktywności fizycznej (jazda
samochodem, spacery, wędrówki, itp.).
Uważaj na swoje środowisko, aby uniknąć ryzyka wypadków.
Podczas korzystania z urządzenia podczas chodzenia lub
poruszania się zwracaj uwagę na otoczenie.
Unikaj używania urządzenia podczas burzy, aby zmniejszyć
ryzyko porażenia prądem.
Jeśli w uszach usłyszysz dzwonienie podczas lub
bezpośrednio po użyciu, zmniejsz głośność lub przerwij
korzystanie z urządzenia i zasięgnij porady lekarza.
Nie słuchaj muzyki przy nadmiernej głośności przez dłuższy czas.
Nie używaj słuchawek przy zbyt dużej głośności.
Uważaj, aby nie przytrzasnąć słuchawek / innych przedmiotów.
Nie śpij ze słuchawkami w uszach ani nie zostawiaj ich na
dłuższy czas.
Różne

51

Podręcznik użytkownika

Rozwiązywanie
problemów

Rozzwiąąnie typowych problemów

1. Urządzenie nie włącza się.
Bateria może wymagać ponownego naładowania. Ładuj urządzenie przez co najmniej godzinę i spróbuj ponownie.
Zresetuj urządzenie i spróbuj ponownie (Patrz strona 5)
2. Urządzenie po podłączeniu do komputera nie łasuje się:
Użyj portu USB z tyłu komputera i sprawdź czy działa prawidłowo.
Sprawdź czy kabel microUSB jest prawidłowo podłączony. (Podłącz
urządzenie do adaptera ściennego USB za pomocą tego samego
kabla, aby ładować bezpośrednio z gniazdka)
3. Komputer nie rozpoznaje urządzenia lub wyświetlany jest błąd
po podłączeniu.
Sprawdź czy kabel jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź czy urządzenie prawidłowo łączy się z komputerem.
W przypadku komputerów MAC, sprawdź, czy program MPT jest
prawidłowo zainstalowany.
4. Ekran wyłącza soę wielokrotnie.
Ekran włącza się automatycznie po okreslonym czasie, aby
zmniejszyć zużycie baterii. Ustaw czas w [Menu - Settings - Timer
Settings - Screen Off].
5. Ekran nie wyświetla poprawnie obrazów. Sprawdź ekran pod
kątem zanieczyszczeń.
6. Brak dźwięku lub występują zakłócenia. Sprawdź, czy poziom
głośności jest wyższy.
Sprawdź, czy słuchawki są podłączone prawidłowo i upewnij się,
że nie ma zanieczyszczeń.

Różne

52

Podręcznik użytkownika
7. Plik nie jest odtwarzany lub powoduje niestabilną prace
urządzenia.
Plik może być uszkdozony
a) Odtwarzanie zatrzymuje się lub zawiesza.
b) Urządzenie działa nieprawidłowo.
c) Plik brzmi inaczej niż na innycm urządzeniu.
d) Mogą wystąpić spowolnienia odtwarzania i korzystania z
funkcji.
e) Mogą być różnice w specyfikacji pliku.
Zalecane jest przekonwertowanie pliku na inny format lub
zastąpienie go innym.

Copyright

Prawa autorskie IRIVER Limited zachowuje prawa do patentów,
znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności
intelektualnej związane z tym podręcznikiem. Żadna treść tej
instrukcji obsługi nie może być powielana lub reprodukowana w
jakimkolwiek formacie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej
zgody IRIVER. Używanie lub powielanie, w całości lub w części treści chronionej prawami autorskimi.
Użytkownik akceptuje wszelką odpowiedzialność prawną za
nieuprawnione kopiowanie lub rozpowszechnianie treści
chronionych prawami autorskimi z tego produktu. Firmy,
organizacje, produkty, ludzie i wydarzenia użyte w przykładach są
fikcyjne. IRIVER nie ma zamiaru być kojarzony z jakąkolwiek firmą,
instytucją, produktem, osobą lub incydentem w niniejszym
podręczniku i nie można tego wnioskować.
Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie stosowanych praw
autorskich.
@ 1999-2018 IRIVER Limited.. Wszelkie prawa zastrzeżone
SE100 został zaprojektowany i dostrojony do dźwięku
zgodnie z zaleceniami MSD.
Różne
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Certyfikaty

KC / FCC / CE / TELEC
Urządzenie klasy B (sprzęt komunikacyjny do użytku domowego):
Jest to urządzenie klasy B i jest ono zarejestrowane zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej
w użytkowaniu domowym.
FFC ID: QDMPPS11
Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC, działanie podlega następu jącym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te, które
mogą powodować niepożądane działania..

Przestroga FCC Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały
wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność,
mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego
urządzenia.
(b) W przypadku urządzenia cyfrowego lub urządzenia peryferyjnego klasy B
dostarczone instrukcje zawierają następujące lub podobne oświadczenie
umieszczone w widocznym miejscu w tekście instrukcji: UWAGA: To urządzenie
zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały
opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane
zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku
konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w
odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić przez wyłączenie i włączenie
urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby usunięcia zakłóceń
za pomocą jednego lub więcej następujących środków:
- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy

Różne
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Operacja noszenia na ciele
To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowych operacji noszenia
na ciele, z tyłu przenośnego odtwarzacza muzycznego trzymano 5 mm od
ciała. Aby zachować zgodność z wymogami, używaj tylko zaczepów na pasek,
kabur lub podobnych akcesoriów, które zachowują 5 mm odstęp między
ciałem użytkownika a tyłem przenośnego odtwarzacza muzycznego, w tym
anteny. Zastosowanie zaczepów do paska, kabur i podobnych akcesoriów nie
powinno zawierać elementów metalowych podczas montażu. Korzystanie z
akcesoriów niespełniających tych wymagań może być niezgodne z wymogami
CE dotyczącymi ekspozycji RF i należy tego unikać. Warunki ekspozycji akcesoriów noszonych na ciele „Instrukcje obsługi muszą zawierać szczegółowe
informacje, aby umożliwić użytkownikom wybór akcesoriów noszonych na
ciele, które spełniają wymagania dotyczące minimalnej odległości między
testami. Użytkownicy muszą być w pełni poinformowani
wymagania operacyjne i ograniczenia, w zakresie, w jakim typowy użytkownik
może łatwo zrozumieć informacje, w celu nabycia wymaganych akcesoriów
noszonych na ciele w celu zachowania zgodności. Instrukcje dotyczące
umieszczania i ustawiania urządzenia w akcesoriach noszonych na ciele, zgodnie z wynikami testu, powinny być również zawarte w instrukcji użytkownika.
Wszystkie obsługiwane konfiguracje obsługi akcesoriów nadwozia muszą być
wyraźnie ujawnione użytkownikom poprzez wyraźne instrukcje w podręczniku
użytkownika i instrukcji obsługi, aby uniknąć nieobsługiwanych operacji.
Wszystkie akcesoria noszone na ciele zawierające elementy metalowe muszą
zostać przetestowane pod kątem zgodności i wyraźnie oznaczone w instrukcji
obsługi. Instrukcja musi informować użytkowników, aby unikali używania
innych noszonych na ciele akcesoriów zawierających elementy metalowe w
celu zapewnienia zgodności z ekspozycją na fale radiowe.”

Znaki
handlowe

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows10, i Windows Media
Player są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft.

Różne
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Zastrzeżenia

Producent, importer i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności
za szkody, w tym przypadkowe i osobiste obrażenia wynikające z
niewłaściwego użytkowania i eksploatacji tego urządzenia. Informacje zawarte w instrukcji, zostały opisane w oparciu o aktualną
specyfikację produktu. Producent IRIVER Limited regularnie dodaje
nowe funkcje i będzie stosować nowe technologie w przyszłości.
Specyfikacja produktu może ulec zmianie, bez wcześniejszego
powiadomienia. Nie ma gwarancji w związku z utratą danych
podczas korzystania z produktu
W normlanych warunkach zaleca się korzystanie z urządzenia w odległości
minimum 5mm od człowieka (ciała).

UWAGA
Ryzyko wybuchu, jeśli akumulator zostanie
wymieniony na nieprawidłowy typ
Usuwanie zużytych baterii według instrukcji

Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może powodować utratę słuchu

Różne
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Specyfikacja

Ogólne dane techniczne
Nazwa produktu

SE100

Model

PPR11

Kolor

Titan Silver

Materiał
Wyświetlacz

Aluminium

Obsługiwane formaty
Częstotliwość
próbkowania

5.0inch HD 720 x 1280 touchscreen
WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF,
DFF, DSF
PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)
DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo /
DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo

Wyjście

Unbalanced 2.0Vrms / Balanced 4.1Vrms (Condition No Load) ESS

DAC

ES9038PRO SABRE x1(8ch DAC)

Dekodowanie

Support up to 32bit / 384kHz Bit-to-Bit playback

Wejśćie

USB Type-C input (for charging & data transfer) Un-

Wyjście

balanced (3.5mm) /
Balanced Out (2.5mm, only 4-pole supported)

Wi-Fi

802.11 b/g/n (2.4GHz)

Bluetooth

V4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD)

Wymiary
Waga

2.98”(75.85mm)[W] x 5.22”(132.7mm)[H] x 0.60”(15.3mm)[D]

Oprogramowanie

Firmware updates supported(OTA)

Pasmo przenoszenia

±0.09dB (Condition : 20Hz~20kHz) Unbalanced /

8.50oz(241g)

±0.08dB (Condition : 20Hz~20kHz) Balanced,
S/N

122dB @ 1kHz, Unbalanced / 123dB @ 1kHz, Balanced

Przesłuch

138dB @ 1kHz, Unbalanced / 144dB @ 1kHz, Balanced

THD+N

0.0007% @ 1kHz, Unbalanced / 0.0006% @ 1kHz, Balanced

IMD SMPTE

0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalanced /
0.0005% 800Hz 10kHz(4:1) Balanced

Impedancja

Balanced out 2.5mm (1ohm) / Unbalanced 3.5mm (1.5ohm)

Zegar

800 Femto Seconds

Jitter

250 Femto Seconds

Pojemność przechowywania
Wbudowana pamięć

128GB[NAND]

Pamięc zewnętrzna

microSD (Max 400GB) x1

Bateria
Pojemność

3,700mAh 3.8V Li-Polymer Battery

Obsługiwane systemu
Obsługiwane systemy

Windows XP, Windows 7, 8, 10 (32/64bit) /
MAC OS X 10.7.

Różne
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Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent: IRIVER Limited, oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/EU, 2011/65/UE.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że
zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami.
Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać
szkodliwie na zdrowie ludzkie.
Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący
te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów
zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.
Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony
środowiska naturalnego.
Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt,
nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy
je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów
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