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Instrukcja obsługi

Start

Zawartość
opakowania

Folia ochronna 2x

Kabel micro USB

Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Osłona slotu
kart micro SD

AK Jr

Elementy mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

w celu poprawy wydajności i jakości produktu.

Folia ochronna: Chroni wygląd produktu.

Kabel micro USB: Służy do połączenia urządzenia z

komputerem oraz ładowania.

Skrócona instrukcja obsługi: Opisuje podstawowe

metody używania produktu.

Karta gwarancyjna: Prosimy o zachowanie karty gwarancyjnej 

produktu w bezpiecznym miejscu. Jest ona niezbędna w przypadku 

gdy produkt  wymaga naprawy.

Osłona slotu kart micro SD: Gdy nie ma zamontowanej 

karty micro SD ta osłona chroni gniazdo.

Jest ona instalowana w produkcie domyślnie.

Przewodnik użytkownika: Pobierz przewodnik użytkownika z

[http://www.astellnkern.com/support/download].
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Start

Opis
elementów
obudowy Słuchawki Złącze micro

              USB
Zasilanie

Gniazdo kart
microSD

Głośność

Poprzedni/
do tyłu

Play/
Pauza

Następny/
do przodu

Ekran dotykowy

Wygląd danego produktu, nadrukowane i wytłoczone

informacje mogą różnić się w zależności od modelu.

Wyjście słuchawkowe: Podłączenie słuchawek i wyjścia

dźwięku przez słuchawki.

Zasilanie: Krótkie wciśnięcie włącza lub wyłącza ekran.

Długie wciśnięcie  - Włącza i wyłącza urządzenie.

Złącze micro USB: Łączy z komputerem lub ładuje urządzenie.

Poprzedni/Przewijanie do tyłu: Odtwarzanie poprzedniego 

utworu lub ponowne uruchomienie piosenki.

Długie wciśnięcie  - przewija do tyłu.

Play/Pauza: Odtwarza lub pauzuje piosenkę.

Długie wciśnięcie  - wyświetla ekran odtwarzania.

Następny/Przewijanie do przodu: Przejście do następnego 

utworu.

Długie wciśnięcie  - przewijanie do przodu.

Ekran dotykowy: Wyświetla ekran. Dotknij ekran, aby rozpocząć.

Gniazdo kart microSD: Włóż kartę micro SD, aby wyświetlić 

zapisane pliki.

Głośność: Kontrola głośności przy pomocy pokrętła.
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Start

Zarządzanie
zasilaniem

Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Przytrzymaj przycisk [         ], aby włączyć urządzenie.

2. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj

[         ] aby je wyłączyć.

Włączanie/wyłączanie ekranu

1. Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk [         ]

aby włączyć.

2. Po ponownym naciśnięciu przycisku [         ], ekran zostanie

włączony.

Resetowanie

1. W przypadku nieprawidłowego działania produktu, naciśnij

przycisk [         ] na dłużej niż 10 sekund, aby go wyłączyć.

Następnie można włączyć go ponownie i używać.

To urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania ekranu w celu

zmniejszenia zużycia baterii. Ekran wyłączy się po

określonym czasie, kiedy nie ma akcji ze strony użytkownika w zależności od

ustawień [         - Power settings - Screen Timeout]. (Patrz strona 20.)

To urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania w celu

zmniejszenia zużycia baterii. Urządzenie wyłączy się po

określonym czasie, kiedy nie ma akcji ze strony użytkownika w zależności

od ustawień [         - Power settings - Auto power off]. (Patrz strona 20.)

Podczas korzystania z funkcji resetowania, aktualny czas i

dane pamięci nie zostaną usunięte.

Nie należy korzystać z funkcji resetowania, gdy urządzenie jest

w użyciu. Może to spowodować poważne uszkodzenie pamięci.
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Start

Podłączanie

Ładowanie

1. Włącz komputer.

2. W przypadku korzystania z kabla micro USB do podłączenia 

urządzeni do komputera, ładowanie wbudowanej baterii

rozpocznie się automatycznie.

Podłączanie słuchawek

1. Podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego.

Jeśli podłączasz urządzenie do komputera w celu ładowania,

czas ładowania może się różnić w zależności od tego, czy jest 

ono włączone, czy wyłączone.

Jeśli używasz oddzielnego adaptera 5V 2A do ładowania,

będzie to trwać do 4 godzin. (Przy założeniu pełnego rozładowania

i wyłączonego urządzenia).

Jeśli urządzenie jest włączone i/lub używane w trakcie ładowania,

czas ładowania może być dłuższy lub akumulator może nie zostać 

w pełni naładowany. Zalecane jest ładowanie przy wyłączonym 

urządzeniu. Urządzenie może nie być ładowane, jeżeli komputer 

lub połączenie USB przechodzi w tryb gotowości/uśpienia.

Urządzenie może ładować się wolno lub w ogóle w

ekstremalnych temperaturach. Zalecane jest ładowanie w 

temperaturze pokojowej.

Wbudowany akumulator będzie stopniowo tracił swoją pojemność

wraz z czasem, w zależności od liczby ładowań/rozładowań.

Sprawdź, czy jest on podłączony do portu USB o dużej mocy 2.0.

Port USB małej mocy (tj klawiatury lub huby USB

bez dedykowanego zasilacza) zwiększą

czas ładowania.

Nie należy używać kabla micro USB innego niż

dołączonego do produktu.

Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
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Start

Podłączanie do komputera

1. Włącz urządzenie i komputer.

2. W przypadku korzystania z kabla micro USB do 

połączenia z komputerem zostanie wyświetlona 

na ekranie okno wyboru.

• Ładowanie i odtwarzanie: Można odtwarzać podczas

ładowania produktu.

• Podłącz dysk wymienny: Przenoszenie danych będąc

podłączonym do komputera.

• DAC USB: Można słuchać muzyki z PC w urządzeniu.

Podłącz komputer i produkt kiedy wszystkie

funkcje zostały zatrzymane.

Nie należy używać kabla micro USB innego niż

na wyposażeniu produktu. Może to spowodować awarię.

Należy podłączyć go do portu USB o dużej mocy 2.0. Przy

podłączeniu urządzenia do klawiatury lub hubaUSB

bez własnego źródła zasilania, urządzenie może nie zostać

podłączone do komputera.

Tylko system plików FAT 32 jest obsługiwany, a jeśli

formatujesz produkt, należy skorzystać z funkcji formatowania

urządzenia (patrz [Informacje o systemie] na stronie 20).

Użytkownicy MAC muszą korzystać z funkcji formatowania 

urządzenia do sformatowania. 

Urządzenie może czasami nie rozpoznać plików.
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Start

Odłączanie od komputera

1. Kliknij ikonę wyświetlaną na pasku zadań

na ekranie komputera, aby bezpiecznie usunąć urządzenie.

2. Kliknij przycisk [OK], aby potwierdzić, że urządzenie zostało 

zatrzymane.

Kopiowanie plików (folderów) do produktu

1. Po wybraniu pliku/folderu do skopiowania z komputera,

przeciągnij i upuść go na dysk dodany przez produkt.

Wybrany plik/folder zostanie skopiowany.

Ikona może być ukryta w pasku zadań w zależności od

systemu operacyjnego, jak np. Windows XP. Kiedy

klikniesz na ukrytą ikonę, zostanie ona wyświetlona.

Jeśli aplikacje, takie jak Windows Explorer lub

Windows Media Player działają, nie można 

bezpiecznie usunąć urządzenia.

Usuń je bezpiecznie go po zamknięciu wszystkich programów.

Jeśli sprzęt nie zostanie bezpiecznie usunięty, usuń go

ponownie nieco później. Jeżeli nie jest bezpiecznie usuwany,

informacje zawarte w pamięci mogą zostać utracone.
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Start

Usuwanie plików (folderów) z produktu.

1. Wybierz plik/folder do usunięcia prawym przyciskiem myszy,

i wybierz [Usuń].

2. Wybierz opcję [Tak] w oknie [Potwierdź usunięcie pliku/folderu],

aby usunąć wybrane pliki/foldery.

Upewnij się, że kabel micro USB jest bezpiecznie

podłączony.

Jeśli komputer lub urządzenie jest wyłączone lub

kabel micro USB jest usuwany podczas gdy plik/folder 

jest kopiowany lub usuwany, pamięć może być poważnie

uszkodzona. Proszę zachować ostrożność.

Szybkość transmisji może zwalniać w zależności

od komputaera i OS.

Jeśli plik został zapisany przy użyciu dysku wymiennego 

należy ponownie wygenerować

DB w [         - Re-generate DB].
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Start

Wsadzanie/wyjmowanie karty microSD

1. Gdy urządzenie jest wyłączone,

delikatnie naciskać włóż

kartę microSD do

gniazda kart microSD produktu

w kierunku pokazanym

na schemacie.

2. Jeśli naciśniesz kartę jponownie, zostanie usunięta.

Zalecane karty:

Marki: SanDisk, Transcend

Należy wkładać/wyjmować kartę micro SD, gdy produkt jest

wyłączony.

Wkładając kartę micro SD, nie należy używać nadmiernej

siły. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub

uszkodzenie karty Micro SD.

Nie należy wyjmować karty micro SD, gdy jest w użyciu.

Może to prowadzić usunięcia danych, uszkodzić kartę micro SD 

i spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Nie wkładaj/usuwaj karty micro SD raz za razem. Gdy

karta micro SD jest włożona w niewłaściwy sposób, może ona

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, albo może zostać

unieruchomiona w urządzeniu.

Zastosowanie kart micro SD innych niż

zalecane może spowodować jego nieprawidłowe

działanie produktu.

Prędkość transmisji karty micro SD może

różnić się w zależności od stanu komputera.

Formatowanie karty micro SD spowoduje usunięcie wszystkich 

danych z karty. Koniecznie dokonaj kopii zapasowej wszelkich ważnych

plików przed formatowaniem.

Jeżeli karta micro SD nie zostanie rozpoznana lub działa nieprawidłowo,

należy ją sformatować przed użyciem.

Karta micro SD nie znajduje się w zestawie.

Należy zakupić ją oddzielnie.
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Start

Aktualizacja
firmware

Aktualizacja firmware

1. Za pomocą komputera podłączonego do Internetu, 

pobierz najnowszy plik firmware z [Support> download

http: //www.astellnkern. com /].

2. Użyj kabla micro USB do podłączenia urządzenia do

komputera.

3. Wybierz UMS (USB Mass Storage), do którego

urządzenie jest podłączone i skopiuj pobierany

plik firmware do niego.

4. Po zakończeniu kopiowania, usuń bezpiecznie USB

i odłącz urządzenie od komputera.

5. Można sprawdzić postęp aktualizacji oprogramowania

na ekranie produktu.

6. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania, produkt

zostanie uruchomiony ponownie i można go używać.

Musi być co najmniej 100 MB wolnego miejsca w

pamięci wewnętrznej podczas aktualizacji firmware.

Jeśli akumulator wyczerpie się, aktualizacja 

oprogramowania może nie zostać zakończona.

Nie należy odłączać urządzenia od komputera

gdy plik aktualizacji firmware jest pobierany.

Gdy plik firmware został skopiowany, należy bezpiecznie

odłączyć urządzenie USB.
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Używanie urządzenia

Słuchanie
muzyki

Podstawowe
czynności

Korzystanie z ekranu dotykowego

1. Ten produkt posiada system dotykowy LCD, który

pozwala na wykonywania operacji przez dotknięcie 

ekranu. Dotknij żądaną ikonę wśród tych na ekranie, 

aby ją uruchomić.

Przesuwanie w górę/w dół listy

1. Można przenieść listę przeciągając ekran listy

[Góra       dół] / [Dół       góra].

Wybieranie muzyki

1. Wybierz opcję wyszukiwania z ekranu głównego, aby

wyświetlić listę muzyki.

2. Wybierz utwór z listy, aby rozpocząć odtwarzanie.

Nie należy używać ostrych przedmiotów ani nadmiernej 

siły w celu uniknięcia uszkodzenia ekranu.

Wybierz [Folder], aby wyszukiwać muzykę według folderu.

Czas ciągłego odtwarzania: około 12 godzin (muzyka: FLAC,

16bit, 44KHz, tom 37, EQ wyłączony, LCD wyłączony)

Obsługiwane formaty plików: FLAC, WAV [8~192KHz(8/

16/24bit)], WMA (8~320Kbps), MP3 (8~320Kbps), OGG,

APE (Normal, Fast, High), AAC, AIFF [8KHZ~192KHZ

(8/16/24BIT PER SAMPLE)], ALAC, DFF, DSF, DSD
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Używanie urządzenia

Słuchanie muzyki

1. Obróć pokrętło głośności, aby wyregulować głośność.
2. Naciśnij przycisk [        ] podczas odtwarzania, aby wstrzymać, 
a następnie naciśnij [        ], aby ponownie uruchomić.
• Można również wstrzymać/zrestartować po naciśnięciu klawisza
[ |> ].
3. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk [       /       ], aby odtworzyć 
poprzedni/następny utwór.
• Można również odtworzyć poprzedni/następny utwór, naciskając
przycisk [ </> ].
4. Podczas odtwarzania, przytrzymaj [       /       ], aby przewinąć 
do przodu/do tyłu.
Można również przewijać naciskając klawisz [ </> ].
5. Odtwarzanie bez przerw: Odtwarzanie następnego utworu 
bez przerwy/ciszy.
     odtwarzanie bez przerw jest obsługiwane tylko wtedy, gdy 
aktualnie odtwarzany plik muzyczny i następny plik muzyczny 
są zapisane w tym samym folderze i mają taką samą specyfikację
(częstotliwość próbkowania, bitrate i ilość kanałów).
Obsługiwane formaty:
FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC
6.       Tryb powtarzania: Zmiana trybu powtarzania.

•        : Zwolnij tryb powtarzania.

•        : Powtórz całą listę muzyki, która jest teraz odtwarzana.

•        : Powtórz bieżący utwór.

7.       Tryb odtwarzania: Zmiana trybu odtwarzania.

•        : Odtwarzanie muzyki zapisanej w pamięci po kolei.

•        : Odtwarzanie muzyki zapisanej w pamięci w kolejności

losowej.
8. Naciśnij [       ], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

9. Naciśnij [       ], aby przejść do ekranu głównego.

10. Naciśnij [       ], aby wyświetlić ekran odtwarzania muzyki.

11. Przeciągnij pasek postępu do żądanego miejsca podczas 

odtwarzania.

12. Naciśnij [       ], aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.

13. Naciśnij [       ] podczas odtwarzania, aby wyświetlić teksty,

i naciśnij ponownie, aby je ukryć.
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Instrukcja obsługi

Używanie urządzenia

Odtwarzanie bez przerw

Korektor

Tryb odtwarzania

Tryb powtarzania

Pamięć zewnętrzna

Teraz odtwarzane

Poprzedni ekran

Okładka albumu

Kolejność piosenek

Ustawienia trybu odtwarzania

Czas odtwarzania

Poprzedni/do tyłu Następny/do przodu

Play/pauza

Bieżąca lista odtwarzania

Opcje

Teksty

Całkowity czas bieżącej piosenki

Rodzaj trybu powtarzania

Odtwarzanie bez przerw

Tytuł

Wykonawca

Ekran główny

Stan baterii

Bieżący czas

Status połączenia Bluetooth

Wyjście liniowe

Blokada

Ekran odtwarzania

Opcje muzyki

1. Naciśnij przycisk [       ] na ekranie oczekiwania lub 

podczas odtwarzania aby wyświetlić listę opcji.

2. Wybierz żądane menu i skonfiguruj je.

3. Naciśnij [       ], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

        Korektor: Ustawia korekcję zgodnie z

preferencjami użytkownika. (Podczas ustawiania EQ,

czas reakcji urządzenia może być mniejszy).

• EQ użytkownika: Regulacja częstotliwości według

preferencje użytkownika.

• Pro EQ: Ustawienia EQ zalecane przez specjalistów.

• Przy użyciu korektora, niektóre funkcje produktu

może działać wolniej.

        Listy odtwarzania: Dodaj muzykę odtwarzaną teraz do

listy odtwarzania.

• Naciśnij [       ], aby dodać listę odtwarzania.

        Informacje o muzyce: Wyświetla informacje na temat

muzyki, która jest teraz odtwarzana.
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Używanie urządzenia

Funkcja
USB DAC

Funkcje DAC USB pozwalają urządzeniu być rozpoznane jako

karta dźwiękowa w komputerze. Muzyka zapisana w

komputerze może być słuchana przez wyjście słuchawkowe AK Jr.

Specyfikacje USB DAC

1. Funkcje DAC USB mogą być używane w systemach operacyjnych:

• Windows XP, Vista, 7, 8 (32/64bit), Mac OS X 10.7.5 i nowsze.

2. Funkcje DAC USB obsługują 16 bit 192kHz i 44,1 ~

24bit 44,1 ~ 96kHz.

3. Reguluj głośność pokrętłem głośności w AK Jr.

Instalacja USB DAC

1. Podłącz AK Jr do portu USB komputera, a następnie wybierz

[Połącz z DAC USB].

2. Ponieważ sterownik został zainstalowany automatycznie,

nie ma potrzeby instalowania odrębnego sterownika lub programu.

• Jeżeli sterownik nie został zainstalowany automatycznie, użyj

menadżera urządzeń, który automatycznie wyszuka i

zainstaluje odpowiedni sterownik.

3. Zmień domyślne urządzenie odtwarzające odpowiednio dla

systemu operacyjnego, jak pokazano na poniższych obrazach.

64-bitowe systemy operacyjne  nie obsługują funkcji USB

DAC poprzez port USB 3.0. Proszę użyć

portu USB 2.0.

Jeżeli PC zaczyna działać wolno, odtwarzany dźwięk może 

zostać przerwany.

Mogą wystąpić problemy z synchronizacją dźwięku do wideo

podczas odtwarzania wideo w zależności od 

jakości dźwięku i środowiska systemowego.
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< Windows XP >

< Windows 7 >

Instrukcja obsługi

Używanie urządzenia

• XP: Panel sterowania> Dźwięki i urządzenia audio>

Zakładka Audio> Zmień domyślne urządzenie audio w grupie

"Odtwarzanie dźwięku" na [iriver USB DAC].

• Vista/7/8: Panel sterowania> Sprzęt i dźwięk>

Zarządzaj urządzeniami audio> Kliknij prawym przyciskiem 

[iriver USB DAC] i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby 

wybrać opcję [Ustaw jako domyślne urządzenie].
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Używanie urządzenia

• Macintosh OS X: Preferencje systemowe> Dźwięk>

Zakładka Output> Wybierz [iriver USB DAC].

Dla odtwarzania w wysokiej jakości, w systemie Windows Vista/7/8

zaleca się dwukrotne kliknięcie [iriver USB DAC] w

Panelu sterowania> Sprzęt i dźwięk> Zarządzaj urządzeniami audio>

Zaawansowane i wybierz tryb "24-bitowe, 96000Hz".
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Używanie urządzenia

Używanie
Bluetooth

Można używać urządzeń obsługujących Bluetooth, aby cieszyć

się muzyką bezprzewodowo.

Podłączanie Bluetooth

1. Wybierz [        - Bluetooth settings] na ekranie głównym.

2. Ustaw Bluetooth na [ON], aby wyświetlić listę dostępnych

urządzeń.

3. Wybierz urządzenie z listy, aby je podłączyć

do produktu.

4. Włącz urządzenie i ciesz się muzyką bezprzewodowo.

Inicjowanie/kończenie rozmowy telefonicznej 
podczas połączenia Bluetooth

Kończenie: odtwarzanie muzyki przy nadejściu połączenia

zostanie wstrzymane i Bluetooth zostanie rozłączone.

Inicjowanie: gdy inicjowanan zostanie rozmowa, odtwarzanie 

muzyki zostanie wstrzymane i Bluetooth zostanie rozłączone.

Odłączanie Bluetooth

1. Wybierz podłączone urządzenie aby je odłączyć.

Tylko przy korzystaniu z AK Jr jako DAC USB po raz pierwszy

jest konieczne, aby wykonać tę czynność. 

Nie ma środków uzupełniających, które należy podjąć, aby 

wybrać AK Jr dla wyjścia dźwięku.
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Używanie urządzenia

Usuwanie Bluetooth

1. Naciśnij przycisk [       ] na liście Bluetooth, aby go usunąć.

Specyfikacje obsługi przez Bluetooth

- Profil: A2DP, HID (profil HID może być wspierany

tylko za pośrednictwem modelu IAA01 iriver).

- Wydajność urządzenia może być ograniczona w czasie Hi-Fi

odtwarzania dźwięku Hi-Fi. (Zalecane jest 48 kHz lub mniej)

- EQ nie jest stosowany.

- Bluetooth nie będzie obsługiwał źródeł dźwięku

z częstotliwością próbkowania poniżej 32kHz.

Nie wyłączaj urządzenia podczas połączenia Bluetooth.

Jeśli Bluetooth nie działa poprawnie, wyłącz urządzenie Bluetooth

i włącz je ponownie.

Ponieważ metody rejestracji mogą być różne dla różnych

urządzeń Bluetooth, należy zapoznać się z instrukcją obsługi

każdego urządzenia przed podłączeniem.

Po podłączeniu urządzenia do urządzenia Bluetooth

odległość między nimi powinna oscylować w  granicach 20 cm.

Przy większych odległościach jakość dźwięku będzie gorsza, a

parowanie może rozłączyć się w odległości przekraczającej

3m. (Odległości mogą się różnić w zależności od 

środowiska użytkownika i urządzenia).

Przesłuchy mogą być słyszalne podczas korzystania z funkcji Bluetooth.

Dla urządzeń wielopunktowych, dokonaj niezbędnych połączeń 

przed użyciem.

Połączenia car audio Bluetooth nie są obsługiwane.

Mogą pojawić się nieprawidłowości w działaniu lub szum 

w zależności od otoczenia użytkownika i stan ładowania baterii Bluetooth.

- Zakłócenia sygnału mają wpływ na transmisję danych. (np. trzymanie

urządzenia podczas noszenia urządzenia Bluetooth, trzymając

urządzenie jednocześnie trzymając inne urządzenie elektroniczne, itp)

- W przypadku gdy część ciała styka się z nadajnikiem radiowym i

odbiornikiem produktu lub zestawu słuchawkowego Bluetooth

- W przypadku, gdy odbiór transmisji zależy od przeszkód

takich jak ściany, narożniki i przegrody, które blokują fale radiowe

- W przypadku wystąpienia zakłóceń radiowych z urządzeń pracujących

z taką samą częstotliwością, jak: aparatura medyczna, kuchenki

mikrofalowe i bezprzewodowe sieci LAN

- W miejscach, gdzie istnieje wiele sygnałów zakłócających

jak wewnątrz windy i w metrze
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Używanie urządzenia

Ustawienia Użytkownicy mogą tworzyć własne środowisko produktu.

Struktura menu Ustawienia może się różnić w zależności od

wersji firmware.

Konfigurowanie

1. Wybierz [       ] na ekranie głównym.

2. Wybierz żądaną pozycję i skonfiguruj ją.

3. Naciśnij [       ], aby wyświetlić poprzedni ekran, 

a następnie naciśnij [       ], aby wyświetlić ekran główny.

Ustawienia daty i godziny

• Ustaw bieżącą datę i godzinę.

Ustawienia języka

• Wybierz język.

Ustawienia jasności

• Dostosuj ustawienia jasności ekranu.

Ustawienia zasilania

• Automatyczne wyłączanie: Gdy urządzenie nie jest używane

zostanie automatycznie wyłączone po określonym czasie.

• Wyłączanie ekranu: Gdy urządzenie nie jest używane

ekran zostanie automatycznie wyłączony po określonym czasie.

• Uśpienie: Gdy urządzenie nie jest używane

zostanie automatycznie wyłączone po określonym czasie.
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Używanie urządzenia

Ustawienia Bluetooth

• Można użyć urządzenia obsługujące Bluetooth aby cieszyć się

muzyka bezprzewodowo. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

[Podłączanie Bluetooth] na stronie 17.)

Regeneracja DB

• Aktualizacja DB.

Wyjście liniowe

• Możesz ustawić wyjście liniowe na ekranie głośności.

Blokowanie

• Jeśli ustawisz funkcję blokady głośności, nie możesz 

kontrolować głośności z wyłączonym LCD.

Informacje o systemie

• Możesz sprawdzić informacje o systemie produktu

i sformatować produkt.

Przywracanie ustawień

• Możesz przywrócić wszystkie ustawienia użytkownika 

z powrotem do ich oryginalnych wartości.
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Różne

Środki
ostrożności

Związane z produktem

• Jeśli ten sam ekran jest wyświetlany przez dłuższy

czas, na wyświetlaczu może pozostać powidok.

• Nie należy wkładać żadnych metalowych obiektów

(monety, spinki do włosów, itp) 

lub palnych drobin do urządzenia.

• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

• Jeżeli produkt zostanie zamoczony (woda, napoje,

leki, pot, wilgoć), nie należy go włączyć. Wytrzyj

go suchą ściereczką i sprawdź w najbliższym

centrum serwisowym iriver. (Awarie spowodowane ekspozycją 

na płyny zostaną naprawione za opłatą niezależnie od

obowiązywania gwarancji, mogą również być nienaprawialne.)

• Nie przechowywać urządzenia w wilgotnym lub zakurzonym 

miejscu.

• Nie wolno demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.

• Należy unikać wystawiania słuchawek na działanie promieni 

słonecznych lub ekstremalnych temperatur (-5 C ~ 40 C).

• Nie przechowywać produktu obok silnie magnetycznych

obiektów jak magnesy, telewizory, monitory i głośniki.

• Ponieważ chemikalia i detergenty mogą uszkodzić

powierzchnę produktu i usunąć farbę, nie pozwól im

stykać się z urządzeniem.

• Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne uderzenia

(Miejsca, gdzie istnieją silne wibracje. Itd.).

• Nie wciskać wielu przycisków jednocześnie.

• Nie odłączać kabla micro-USB podczas transferu danych.

• Podczas podłączania kabla Micro-USB, użyj portu USB

z tyłu komputera.

• Nigdy nie należy podłączać niczego innego do wyjścia 

słuchawkowego niż samych słuchawek.
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Różne

• Jeśli uszkodzona folia ochronna ekranu lub naklejka jest

przyklejona do ekranu, ekran może być przyciemniony.

• Nie należy wyjmować karty micro SD, gdy jest w użyciu.

Pozostałe

• Nie używaj słuchawek i nie korzystaj z urządzenia podczas 

prowadzenia samochodu, roweru lub motocykla. 

Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również narusza

prawo w niektórych regionach.

• Nie należy korzystać z urządzenia podczas aktywności fizycznej

(jazda, spacery, turystyka, itp).

• Zawsze należy korzystać z urządzenia w bezpiecznym środowisku, 

aby uniknąć wypadków.

• Jeśli używasz produktu podczas ruchu, upewnij się, że

nie istnieją żadne niebezpieczne przeszkody w pobliżu.

• Ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem podczas wyładowań 

atmosferycznych, nie należy korzystać z urządzenia podczas burzy.

• Jeśli pojawi się szum w uszach podczas lub zaraz

po użyciu, należy zmniejszyć głośność lub przerwać korzystanie z

produktu i zasięgnąć porady lekarskiej.

• Nie należy używać słuchawek bez przerwy przy wysokim poziomie 

głośności.

• Nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności.

• Upewnij się, że słuchawki nie dostały się do innego obiektu

lub nie utknęły pomiędzy innymi przedmiotami.

• Nie śpij ze słuchawkami w uszach, nie używaj

słuchawek przez długi okres czasu.
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Różne

Rozwiązy-
wanie
problemów

Prosimy sprawdzić!

1. Urządzenie nie włącza się.

• Sprawdź stan naładowania akumulatora.

• Użyj kabla micro USB do ładowania i kontroli

baterii.

2. Bateria nie ładuje się nawet wtedy, gdy produkt

jest podłączony do komputera za pomocą kabla 

micro USB.

• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony.

3. Występuje błąd na komputerze, gdy micro USB jest

połączony.

• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony.

4. Głośność uległa zmianie po formatowaniu.

• Głośność może się nieznacznie różnić w zależności od

systemu operacyjnego komputera.

5. Ekran wyłącza się co chwilę.

• W celu oszczędzania zużycia baterii, wyświetlacz

wyłączy się po pewnym czasie.

Ustaw czas wygaszania w

[      - Power setting  - Turn off the screen].

6. Ekran nie wyświetla obrazów prawidłowo.

• Sprawdź ekranpod kątem zanieczyszczeń.

7. Nie ma dźwięku lub pojawiają się zakłócenia.

• Sprawdź, czy ustawienie głośności jest powyżej [0].

• Sprawdź podłączenie wyjścia słuchawkowego oraz

czy nie znajdują się w nim obce przedmioty.

• Sprawdź status pliku muzycznego.

8. Urządzenie nie może być połączone z komputerem.

• Podłącz urządzenie do portu USB z tyłu

komputera. Różnice mogą wystąpić w

napięciach wyjściowych portów USB.
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Różne

Prawa
autorskie

9. Plik nie odtwarza się lub produkt jest niestabilny

gdy stosuje się dany plik.

• Mogą wystąpić problemy w zależności od 

wykorzystywanych plików, ich jakości i stanu.

- Odtwarzanie jest niestabilne lub utrudnione.

- Urządzenie może nie działać prawidłowo.

- Plik może brzmieć inaczej z komputera.

- Może wystąpić różnica w wydajności

odtwarzania lub innych funkcji.

- Plik może nie być zgodny ze specyfikacjami 

odtwarzania.

• Zaleca się konwersję plików lub korzystanie z 

innego pliku.

iriver Limited zachowuje prawa do patentów, 

znaków towarowych, praw autorskich i innych praw 

własności intelektualnej związanych

z tą instrukcją. Oznacza to, że zawartość tej instrukcji 

nie może być powielana w jakiejkolwiek formie

bez uprzedniej zgody iriver. Nieuprawnione

wykorzystanie całości lub części niniejszego dokumentu 

może być przedmiotem postępowania sądowego. 

Treści chronione prawem autorskim, takie jak 

oprogramowanie, źródła dźwięku i wideo będą chronione 

przez odpowiednie przepisy takie jak ustawy o prawie autorskim. 

Jakiekolwiek nieautoryzowane powielanie lub dystrybucja 

treści chronionych prawem autorskim niniejszego produktu 

obciąża prawnie użytkownika.

Firmy, organizacje, produkty, osoby i zdarzenia

stosowane w przykładach są fikcyjne. iriver nie ma zamiaru

być związany z jakakolwiek firmą, instytucją, produktem,

osobą lub wydarzeniem z tej instrukcji. Odpowiedzialnością

użytkownika pozostaje zastosowanie się do wszystkich 

obowiązujących przepisów prawa autorskiego.

  1999-2015 iriver Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Różne

Klauzula
korekcyjna

Zarejestrowane
znaki handlowe

Certyfikaty 
KCC / FCC / CE / TELEC

Urządzenie klasy B 

(sprzęt komunikacyjny do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych):

To urządzenie jest urządzeniem EMC (klasa B) do stosowania 

przede wszystkim w domach. Może być używane we wszystkich krajach.

Windows XP, Windows Vista oraz Windows Media

Player są zarejestrowanymi znakami handlowymi 

Microsoft Corp.

Producent, importer i dystrybutor nie ponoszą

odpowiedzialności za szkody przypadkowe i osobiste 

w tym szkody spowodowane nieprawidłowym używaniem 

lub eksploatacją tego produktu. Informacje zawarte w 

niniejszej instrukcjisą oparte na bieżących specyfikacjach 

produktu.

iriver, producent tego produktu, będzie dodawał nowe

funkcje i będzie nadal stosować nowe technologie w

przyszłości. Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez

powiadomienia użytkownika.

Nie ma gwarancji w przypadku utraty danych z powodu 

używania tego produktu.

FCCID : QDMPPE11

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC,

Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: 

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,

włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane

działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie

zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność

mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
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AK Jr

PPE11

Silver

Aluminum

3.1inch WQVGA (240x400) / Touch Screen

WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), 

AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF

FLAC, WAV, ALAC, AIFF: 8kHz ~ 192kHz (8/16/24bits per Sample)

DSD : DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo (DSD to PCM)

Unbalance 1.95Vrms

Wolfson WM8740 x 1(Single DAC)

Support up to 24 bit / 192 kHz Bit-to-Bit Decoding

USB Micro-B input(for charging & data transfer (PC & MAC))/

Connection Mode : UMS (USB Mass Storage)

PHONES(3.5mm)

V4.0 (A2DP, AVRCP)

2.08” (52.9mm)[W] x 4.60” (117mm)[H] x 0.35” (8.9mm)[D]

3.45oz (98g)

-5℃ ~ +45℃ (23℉ ~ 113℉)

Firmware upgrade supported (UMS - Firmware File Copy Type)

 

±0.04dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance

±0.3dB (Condition: 20Hz~70kHz) Unbalance

112dB @ 1kHz, Unbalance

120dB @ 1kHz, Unbalance

0.005% @ 1kHz, Unbalance

0.0006% 800Hz 10kHz

2ohm

50ps(Typ)

 

64GB[NAND]

microSD(Max. 64GB) x 1

 

1450mAh 3.7V Li-Polymer Battery

 

Windows XP, Windows 7,8(32/64bit)

MAC OS X 10.7. and up

Specyfikacje ogólne

Instrukcja obsługi

Różne

Specyfi-
kacje

Nazwa produktu

Model

Kolor obudowy

Materiał obudowy

Wyswietlacz

Obslugiwane 

formaty audio

Czestotliwość

próbkowania

Poziom wyjściowy

DAC

Dekodowanie

Wejścia

Wyjścia

Bluetooth

Wymiary

Waga

Temperatura pracy

Funkcje ulepszenia

Specyfikacje audio

Pasmo 

przenoszenia

S/N

Crosstalk

THD+N

IMD SMPTE

Impedancja wyjściowa

Clock Jitter

Pamięć

Pamięć wbudowana 

Pamięć zewnętrzna

Bateria

Pojemność

Obsługiwane systemy operacyjne
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