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Środki ostrożności

Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej środkami ostrożności, w celu 
poprawnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wypadki jakie mogą zdarzyć się w wyniku nie zastosowania się do środków ostrożności.  
• Nie używaj tego produktu do celów innych niż określone w tej instrukcji. 

• Prosimy o ostrożne obchodzenie się z zawartością opakowania aby uniknąć skaleczeń czy innych 
urazów. 

• Nie oglądaj filmów, zdjęć ani tekstów zachowanych w odtwarzaczu podczas prowadzenia 
pojazdów. Używanie innych funkcji odtwarzacza podczas prowadzenia pojazdu jest również 
niebezpieczne i może prowadzić do poważnych wypadków. 

• Używanie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu oraz w miejscach publicznych może zakłócać 
rozpoznawanie sygnałów alarmowych, czy nadawanych ogłoszeń. Może także być niezgodne z
prawem w zależności od regionu. 

• Nie używaj agresywnych detergentów czy innych nieodpowiednich środków chemicznych do 
czyszczenia produktu. Do czyszczenia należy używać delikatnej szmatki lub specjalnych środków 
przeznaczonych dla sprzętu audio. 

• Nie narażaj odtwarzacza na skrajnie zimne (poniżej 0°C) czy upalne (40°C)warunki, ponieważ 
może prowadzić to do uszkodzenia odtwarzacza. 

• Nie narażaj odtwarzacza na kontakt z wodą lub długotrwałą wilgoć. 

W przypadku uszkodzenia produktu w wyniku zamoczenia, czy zawilgocenia, usterka wynika z winy 
użytkownika. 

• Prosimy o szczególną ostrożność podczas używania ekranów dotykowych. Jeżeli uszkodzenie 
ekranu nastąpiło w wyniku nadmiernego nacisku lub innego urazu mechanicznego, wówczas 
naprawa gwarancyjna może nie być możliwa. 

• Nigdy nie rozmontowuj odtwarzacza. Demontaż unieważnia gwarancję urządzenia i wyklucza je z 
napraw gwarancyjnych. 

• Zawsze podłączaj odtwarzacz do PC prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić
do uszkodzenia odtwarzacza lub PC. Nie zginaj nadmiernie oraz nie umieszczaj ciężkich obiektów 
na kablach połączeniowych. 

• Jeżeli poczujesz zapach spalenizny lub nadmierne ciepło podczas używania produktu,
natychmiast naciśnij przycisk RESET i skontaktuj się ze sprzedawcą. 

• Dotykanie odtwarzacza mokrymi rękoma może prowadzić do jego uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania. 

• Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności (85dB i wyżej) przez długi okres czasu może 
prowadzić do uszkodzenia słuchu. 

• Zalecamy używanie odtwarzacza w jasno oświetlonych warunkach, tak aby korzystanie z 
wyświetlacza LCD nie nadwyrężało wzroku. 
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Specyfikacja

• Model procesora: Qualcomm Snapdragon 660
• DAC: ES9068AS x2
• Wzmacniacz: THX AAA-78 x2
• System: Android 10
• Ekran: 5,5-calowy ekran dotykowy 1440x720 cali
• Wymiary: 136,6x75,7x17,6mm
• Waga: około 310g
• USB: USB 3.0 typu C
• Bateria: litowo-polimerowa, szybkie ładowanie wysokiego 
napięcia 6000 mAh
• Żywotność baterii: 14,5h dla PO, 14h dla BAL
• Czas ładowania: około 3,5 godziny (szybkie ładowanie QC4.0)
• Moc wyjściowa PO: ≥210mW (32Ω/THD+N <1%)
• Moc wyjściowa BAL: ≥660mW (32Ω/THD+N <1%)
• SNR: PO≥122dB (A-ważony), BAL≥126dB (A-ważony)
• THD+N (PO): ≤0,00054% (1kHz/32Ω)
• THD+N (BAL): ≤0,00085% (1kHz/32Ω)
• Poziom szumów: PO≤2,5 μV (A-ważony), BAL≤2,5 μV (A-ważony)
• Impedancja wyjściowa: PO≤1Ω; BAL≤2Ω
• Separacja kanałów (PO): ≥76dB (1kHz/32Ω)
• Separacja kanałów (BAL): ≥111dB (1kHz/32Ω)
• Maks. wyjście: 384kHz/32bit; DSD256
• Obsługiwane aplikacje innych firm: Apple Music, Google Play itp.



 

  



 


