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Instrukcja obsługi

AK240

Zaślepka Micro 
SD

Przewód Micro USB

Skórzane etui i folia na ekran: użyj ich aby chro-nić 

AK120 przed rysami.

Przewód Micro USB: użyj go aby naładować odtw-rzacz 

lub synchronizować muzykę 

Skrócona instrukcja: Podstawowe informacje o AK120.

Informacje o gwarancji: Zachowaj ją na potrzeby 

ewentualnego serwisowania 

Zaślepka Micro SD: służy do zabezpieczenia gniazda 

kart pamięci podczas gdy nie ma w nim karty.

W celu udoskonalenia produktu, elementy mogą 

ulec zmianie bez informowania klienta.
Zawartość 
pudełka

Skórzany 
pokrowiec i folia 

ochronna
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Skrócona instrukcja obsługi, 
informacje o gwarancji



Play/Pauza 

Ekran dotykowy

Przycisk powrotu 
do ekranu 
głównego (home)

Głośność

gniazdo 
kart 

Micro SD

Następny, 
przewiń >>

Poprzedni, 
przewiń <<

Wyjście słuchawkowe/optyczne: Służy do 

podłączenia słuchawek. Muzyka może być nim 

również przekazana do zewnętrznego urządzenia 

poprzez kabel SPDIF.

Włącznik: Włącza i wyłącza ekran.

Długie przyciśnięcie - włącza/wyłącza AK240.

Port słuchawek zbalansowanych: Wyjście dźwięku 

dla słuchawek ze złączem zbalansowanym.

Złącze Micro-USB  : Podłącz odtwarzacz do komputera przy 

pomocy kabla Micro USB w celu ładowania baterii i przesyłania 

plików.

Wstecz/przewiń <<: odtwórz poprzedni utwór, długie 

przytrzymanie - przewiń wstecz.
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Instrukcja obsługi

Wygląd produktu, drukowane i grawerowane 

informacje mogą różnić się w zależności od modelu.
AK240 

w 
skrócie Wyjście słuchawkowe/optyczne    

        Włącznik
Złącze Micro-USB 

Złącze zbalansowane pinout
R- R+ L+ L-

Port 
słuchawek 
zblanasowanych



Instrukcja obsługi

Odtwarzacz posiada funkcję oszczędzania energii która 
automatycznie wyłączy urządzenie po dłuższym okresie 
nieużywania. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie 38.

Odtwarzacz wyposażony jest w funkcję oszczędzania 
energii która automatycznie wyłączy ekran po określonym 
czasie nieużywania.Więcej szczegółów znajdziesz na stronie 
38.

Włączanie/Wyłączanie ekranu

1. Wciśnij przycisk włącznika aby podświetlić ekran.

2. Wykonaj czynność ponownie aby wygasić ekran.

             Włączanie/wyłączanie

1. Przyciśnij długo włącznik aby uruchomić AK240.

2. Długie przyciśnięcie podczas pracy spowoduje 

wyświetlenie okna wyłączania odtwarzacza

3. Potwierdź przyciskiem [Confirm] wyłączenie AK240.

Zarządzanie 
zasilaniem
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Play/Pauza : Odtwórz/wstrzymaj odtwarzanie. 

Następny/Przewiń >> : przejdź do następnego 

utworu, długie przyciśnięcie - przewiń do przodu.

Port microSD : włóż kartę pamięci aby uzyskać dostęp 

do zapisanych na niej plików.

Głośność : Dostosuj głośność za pomocą pokrętła.

Ekran dotykowy: Wyświetla treść i reaguje na 

dotyk.

Przycisk home : Wróć do ekranu domowego
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User Guide

Dla bezpieczeństwa korzystaj wyłącznie z oryginalnego 
przewodu Micro USB.
Korzystaj wyłącznie z wbudowanych porów USB, ko-
rzystanie z niskoprądowych portów lub hubów USB może 
zakłócić ładowanie.
W trybie uśpienia, komputer może nie ładować od-
twarzacza.
Pełne naładowanie trwa 6,5 godziny (bateria w pełni 
rozładowana, wyłączone urządzenie).
Podczas odtwarzania i ładowania, informacja o pełnym 
naładowaniu może się nie pojawić.
W przypadku ładowania i odtwarzania czas ładowania 
może się wydłużyć lub bateria może nie zostać w pełni 
naładowana.
Dla zachowania żywotności baterii nie narażaj 
urządzenia na skrajnie niskie i wysokie temperatury. 
Bateria ma określoną liczbę ładowań, może ulec 
zużyciu.

Ładowanie

1. Uruchom komputer.

2. Urządzenie ładuje się automatycznie po podłączeniu 

do komputera przy pomocy kabla Micro USB.

Podczas korzystania z funkcji reset nie  nastąpi utrata 
ustawień daty i godziny. Nie korzystaj z tej funkcji w trakcie 
odtwarzania muzyki ponieważ możesz uszkodzić pamięć 
urządzenia.

Funkcja reset

1. W przypadku gdy odtwrzacz nie reaguje na polecenia, 

należy przytrzymać przycisk włączania przez 12 sekund. 

Urządzenie zostanie ponownie uruchomione.
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Połączenia  Słuchawki

1. Podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego
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Złącze zbalansowane

1. Podłącz kompatybilne słuchawki do złącza 

zbalansowanego.

OR

OR

Zbalansowane urządzenia audio

1. Podłącz do zewnętrznego urządzenia audio 

korzystając równocześnie z portu zbalansowanego i 

niezbalansowanego.

złącze słuchawek
(masa)

Port zbalansowany (LR)
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Użytkownicy komputerów MAC muszą pobrać i zainstlować 
program do obsługi MTP ze strony [http://www.astellnkern.com 
> Support > Download]. Dla optymalnego połączenia należy zamknąć 
wszystkie niepotrzebne programy przed podłączeniem urządzenia do 
komputera.  Nie należy używać innego przewodu Micro-USB niż ten, który 
jest dołączony do zestawu. Może to spowodować nieprawidłowe działanie 
lub usterkę. Użytkownicy windows xp proszeni są o 
zainstalowanie Service Pack2 oraz Windows Media Player 
10 aby prawidłowo komunikować się z AK240.
Pliki instalacyjne znajdują się na stronie www.microsoft.com.

Złącze zbalansowane nie obsługuje plików DSD.

Podłączanie do komputera

1. Uruchom odtwarzacz i komputer.

2. Podłącz urządzenie do złącza usb komputera za 

pomocą dołączonego kabla.

   USB drive : tryb służący do kopiowania plików

   DAC input : tryb wykorzystujący AK240 jako DAC do 
komputera.

Wyjście optyczne

1. Muzyka może być odtwarzana na zewnętrznym 

urządzeniu poprzez złącze SPDIF.
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Kopiowanie plików i folderów.

1. Wybierz intersujące Cię pliki i przeciągnij je na 

AK240 (pamięć USB).

Upewnij się że przewód USB jest prawdiłowo 
podłączony.
Odłączanie kabla w trakcie transferu plików może 
spowodować ich utratę a nawet uszkodzenie sprzętu.
Transfer plików może spowolnić działanie systemu 
operacyjnego.

Odłączanie od komputera

1. Upewnij się że zakończyłeś wszystkie operacje przed 

odłączeniem AK240 od komputera.

Odłączenie odtwarzacza od komputera podczas kopiowania 
może spowodować utratę danych lub nawet uszkodenie 
mechaniaczne odtwarzacza.
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Wkładanie i wyciąganie karty 
Micro SD

1. Delikatnie i ostrożnie 

włóż kartę zgodnie z 

grafiką.

2. Aby bezpiecznie odłączyć kartę 

Micro SD wybierz bezpieczne 

usuwania karty z paska 

powiadomień lub wybierz 

odmontowanie karty z ustawień.  

[Settings - System Information].

3. Delikatnie dociśnij kartą 

pamięci w slocie, karta 

wysunie się samoczynnie.

Usuwanie plików z pamięci urządzenia.

1. Zaznacz interesujące Cię pliki do usunięcia i 
wybierz opcję usuń.

2. Potwierdż wybór w wyskakującym okienku.
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Informacje dotyczące korzystania z kart Micro SD.
- Nie używaj siły do wkładanie i wyciągania karty Micro SD, 
może to spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Nie wkładaj i wyciągaj na zmianę karty.
-Jeżeli karta pamięci nie jest włożona prawidłowo 

urządenie może się zawiesić i nie działać prawidłowo.

Informacje o usuwaniu karty pamięci.
- Upewnij się że korzystasz z bezpiecznego odłączania nośnika 

danych, w przeciwnym wypadku może on ulec uszkodzeniu.
- Nie wyciągaj karty w trakcie transferu plików, może to 

spowodować utratę danych lub nawet uszkodzenie 
nośnika lub odtwarzacza.

Różne
- Jeżeli urządzenie nie rozpoznaje karty lub nie działa z nią 
prawidłowo, sformatuj kartę przed użyciem (więcej s.40)

- Karty pamieci inne niż zalecane mogą nie być 
widoczne w urządzeniu lub mogą działać 
nieprawidłowo.

- Karta Micro SD nie stanowi wyposażenia odtwarzacza, 
należy dokupić ją osobno.

Zalecane karty Micro SD

Producenci : SanDisk, Transcend



Start   11

Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat podłączania do sieci bezprze-
wodowej znajdziesz na s41. 
Aktualizacja oprogramowania nie może zainicjować, gdy 
poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski (wymagany 
jest minimalny poziom naładowania baterii 50%). Przejście do 
innego ekranu podczas pobierania pliku anuluje pobieranie. 
Nie należy odłączać AK240 od sieci bezprzewodowej 
podczas aktualizacji oprogramowania układowego. Może to 
spowodować uszkodzenie i / lub uszkodzenie systemu danych. 
W przypadku wystąpienia błędu lub zniknięcia informacji o 
aktualizacji pobierz firmware ponownie przez [Ustawienia - 
Aktualizacja - System Update].

Aktualizacja Wi-Fi / OTA (Over-the-Air)

1. Połącz się z siecią Wi-Fi.

2. Jeżeli nowa wersja oprogramowania jest dostępna, 

odtwarzacz wyświetli instrukcję postępowania.

3. Wybierz [Update] i wybierz elementy do aktualizowania.

4. Podążaj za wskazówkami wyświetlonymi na ekranie 

odtwarzacza.

Aktualizacja
oprogramo-
wania 
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Podstawowe
funkcje

Ekran LCD

1. AK240 został wyposażony w ekran dotykowy. 

Umożlwia on wybór funkcji poprzez dotknięcie 

palcem treści na ekranie.

Ekran domowy

Home Screen

1. Dotknij  przycisk home aby w dowolnym momencie 

powrócić do ekranu domowego.

2. Przytrzymaj przycisk home aby przejść do ekranu 
muzyki.

Nie używaj siły ani twardych przedmiotów podczas 
korzystania z erkanu dotykowego.

Instrukcja obsługi

Przesuwanie listy góra - dół

1. Przesuń palcem na ekranie z dołu do góry lub z 

góry do dołu. 
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Isntrukcja obsługi

Ikony inne niż[ MQS Streaming/Settings] mogą być 
przesuwane poprzez długie przytrzymanie.

Rozwiń pasek aby zobaczyć 

informacje. (s.14-16)

Informacja o odtwarzanym utworze.

Wybierz element menu aby przejść 

do ekranu funkcji.

Przeglądaj listy piosenek według 

wybranych kryteriów.

Pasek powiadomień

Aktualna piosenka

Elementy menu

Wyszukiwarka

1  

2

3

4

1

2

3

4

Ekran 
domowy
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6

2

3

7

8

9

10

11

12

4

5

1

Instrukcja obsługi

Pasek 
powiadomień



Dotknij paska aby go 

zamknąć.

Dotknij      aby włączyć lub 

wyłączyć transmisję Wi-Fi.

Dotknij       aby włączyć lub 

wyłączyć equalizer.                                       

_

Dotknij    aby uruchomić lub 

wyłączyć transmisję bluetooth.

Dotknij       aby włączyć lub 

wyłączyć otwarzanie bez przerw.

Tutaj wyświetlane są 

powiadomienia.

Wpisz słowo kluczowe aby 

wyszukać interesujący Cię utwór 

album lub wykonawcę.

Wybierz odpowiedni tryb gdy AK240 

jest podłączony do komputera.

      :Pamięć USB: tryb wymiany 
plików z komputerem.
      :Korzystaj z funkcji USB DAC 
aby odtwarzać muzykę z dysku 
komputera.

Dotknij      aby wybrać tryb 

powtarzania utworów.

     : Powtórz całą playlistę

     : Powtórz jeden utwór

     : Wyłącz powtarzanie

Using the Device   15

Instruckja obsługi

Pasek 

powiadomień

Wi-Fi

Equalizer

Bluetooth

Gapless 

Okno 

powiadomień

Wyszukiwarka

Połączenie 

z 

komputerem

Repeat

1

2

3

4

5

6

7

8 

9



Using the Device   16

Instrukcja obsługi

Brightness

Screen Lock

Play Mode

10

11

12

Dostosuj janość ekranu za 

pomocą suwaka.

Dotknij      aby włączyć/wyłączyć 

blokadę ekran. Regulacja 

głośności nie działa przy 

włączonej blokadzie.

Dotknij      aby wybrać tryb 

odtwarzania muzyki

     : Odtwarzanie po kolei.

     : Odtwarzanie losowe.

Przytrzymaj        /        /     aby przejść do ekranu danej
funkcji.
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Zakładanie serwera MQS Streaming.

1. Odwiedź stronę Astell&Kern i pobierz instalator 

przeznaczony dla twojego systemu. [http://

www.astellnkern.com > Support > Download]

2. Uruchom instalator i podążaj za wskazówkami.

3. Sprawdź podręcznik użytkownika aby poznać 

szczegóły dotyczące Stremingu MQS.

AK240 umożliwia dostęp do plików komputera 

podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi
MQS 
Streaming

Wymagania systemowe:
 PC
- OS : Windows XP, Windows 7, 8 (32 & 64 
bit)

Mac
- Mac OS X Lion (10.7)

Korzystanie z serwera MQS 

1. Uruchom MQS Streaming 

Server na komputerze.

2. Podłącz AK240 do tej samej 

sieci do której podłączony jest 

komputer i wybierz 

przycisk[MQS Streaming] na 

ekranie domowym.

Instrukcja obsługi
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3. Serwer MQS zostanie 

wyświetlony na liście.

4. Po wybraniu serwera, transmisja 

rozpocznie się automatycznie a 

odtwarzacz przeniesie Cię do 

ekranu domowego.

5. Wybierz przycisk search aby 

przeglądać listy z muzyką.

Instrukcja obsługi

Więcej informacji o korzystaniu z transmisji Wi-Fi 
znajdziesz na stronie 41
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Streaming i pobieranie MQS

1. Wybierz opcję szukania z 

menu odtwarzacza.

2. Wybierz utwór aby rozpocząć 
streaming.

3. Aby rozpocząć pobieranie pliku 

przytrzymaj jego nazwę. 

Potwierdź pobieranie pliku.
- Na pasku powiadomień pojawi 
się informacja o pobieraniu i 
jego zakończeniu.

Instrukcja obsługi

W zależności od warunków sieci, ładowanie piosenki może 
być zbyt wolne i strumieniowanie może się zacinać. 
Powyższa sytuacja może mieć miejsce szczególnie przy 
dużym obciążeniu sieci i komputera.
Korzystanie ze streamingu może spowodować obciażenie 
sieci i spowolnienie pobierania plików na komputerze.
Aby zakończyć streaming wybierz opcję z paska 
powiadomień.
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Instrukcja obsługi

Odtwarzacz
muzyki

Wybór muzyki

1. Wybierz opcję szukania na ekranie domowym 

aby otworzyć listę utworów.

2. Wybierz piosenkę z listy aby rozpocząć 
odtwarzanie.

Wybierz [Folder] aby przeglądać po folderach
Ciągłe odtwarzanie: Około 10 godzin (Warunki: FLAC, 
16 bit, 44 kHz, niezbalansowane wyjście, głośność 40, 
EQ Off, LCD Off)
Wspierane formaty: FLAC, WAV (8-192 kHz, 8/16/24 
bit), WMA (8-320 kbps), MP3(8-320 kbps), OGG, APE 
(Normal, Fast, High), AAC, AIFF, ALAC, DFF, DSF

- Wybierz okładkę albumu aby rozpocząć 

odtwarzanie.

- Dostosuj głośność za pomocą pokrętła.

- Dotknij    w czasie odtwarzanie aby wstrzymać 
odtwarzanie i     aby ponownie rozpoczą.

+ Wciśnij     [   ] na urządzeniu aby wstrzymać, 
wznowić odtwarzanie.

- dotknij              w czasie odtwarzania aby zmienić 
utwór na poprzedni lub następny.

+ Wciśni       na obudowie odtwarzacza aby zmienić 
utwór na poprzdni lub następny.

- Dotknij długo            aby przewinąć utwór wstecz lub w 
przód.

+ Naciśnij długo  przycisk na obudowie      aby 
przewinąć utwór wstecz lub w przód.

- Dotknij      aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Słuchanie muzyki
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Instrukcja obsługi

- Dotknij przycisk home aby wrócić do ekranu 

głównego odtwarzacza

- Dotknij        aby wyświetlić aktualną playlistę.

- Dotknij długo nazwę piosenki aby wyświetlić opcje    

+ [Dodaaj do playlisty, usuń, przesuń do końca, 

dodaj po aktualnym utworze] te opcje są dostępne.

- Przesuń pasek postępu aby przewinąć utwór do 
wybranego fragmentu.

- Dotknij okładki aby pokazać słowa utworu.

+      : Dodaj utwór do playlisty     

+      : Pokaż informacje o 

piosence
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Instrukcja obslugi

Ekran playlisty

Pokazuje aktualne położenie w 

playliście.

Pokazuje playlistę od aktualnie 

odtwarzanego utworu. Przytrzymaj 

długo utwór aby rozwinąć opcje.

Wybierz sposób 

sortowania 

utworów.

Aktualne 

położenie

Playlista

Sortowanie

1 3

1  

2

3

2
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Instrukcja obsługi

Opcje playlisty

Dodaj wybraną piosenkę do playlisty. 

Usuń wybraną piosenkę z playlisty.

Dodaj wybraną piosenkę na 

końcu playlisty

Dodaj wybraną piosenkę po 

bieżącym utworze.

Dodaj do listy

Usuń z playlisty

Dodaj na końcu 

Dodaj po 
bieżącym utworze

1

2

3 4

1  

2

3

4
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2

1

9

7

4

3

5

6

10

8

11

12

Instrukcja obsługi

Ekran odtwarzania muzyki
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Wraca do poprzedniego ekranu. 

Wyświela okładkę albumu. Dotknij 

aby zobaczyć słowa lub dodać do 

playlisty lub zobaczyć więcej 

szczegółów.

Pokazuje czas trwania utworu. 

Tytuł piosenki.             

Wykonawca

Odtwórz/wstrzymaj odtwarzanie.

Aktualna playlista.              

Pokazuje bitrate i częstotliwość 

odtwarzanej piosenki.

Pokazuje długość utworu. Dotknij 

aby zmienić z czasu który upłynął 

na czas który pozostał.

Pokazuje postęp odtwarzania, 

dotknij w dowolnym miejscu aby 

przewinąć utwór.

Krótkie przyciśnięcie: poprzedni
Długie: przewiń wstecz

Krótkie przyciśnięcie: Następny

Długie: przewiń w przód

Poprzedni ekran 

Okładka 

Postęp utworu 

Tytuł piosenki

Wykonawca 

Play/pauza 

Playlista

Szczegóły

Długość 

utworu

Pasek postępu

Poprzedni/

Przewiń 

wstecz

Następny/ 

Przewiń w 

przód

1

2

3

4

5

6 

7

8

9 

10

11

12
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Dodaj piosenkę do playlisty

Słowa aktualnej piosenki.

Szczegółowe informacje o 

piosence.

Dodaj do playlisty

Tekst piosenki

Szczegóły

1

2

3
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Zarządzanie
Playlistami

Tworzenie playlist:

1. Dotknij [Playlists] na 

ekranie głównym aby 

wyświetlić playlisty.

2. Dotknij [All Playlists], i

przyciśnij [+ Add].

3. Wpisz nazwę listy odtwarz-

ania i dotknij [Create] aby 

stworzyć nową listę

- Przytrzymaj długo [Delete/

  Rename] aby usunąć lub 
zmienić nazwę piosenki.

Dodawanie utworu do playlisty.

1. Dotknij [All Playlists] aby 

wyświetlić listy odtwarzania.

2. Wybierz playlistę i dotknij

[+ Add] aby wyświetlić piosenki.

3. Zaznacz interesujące Cię 

piosenki i dotknij [Add] żeby 

dodać je do playlisty.
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Usuwanie piosenki z playlisty

1. Dotknij [All Playlists] aby 

wyświetlić playlisty.

2. Wybierz listę do usunięcia i 

dotknij [- Remove].

3. Potwierdź [Remove] aby 

usunąć piosenkę z playlisty.

Edytowanie kolejności listy

1. Przytrzymaj      � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  aby 

edytować kolejność 

utworów w playliście.
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Specyfikacja USB DAC

- USB DAC - wspierane systemy operacyjne:

+ Windows XP (32 bit) / Windows 7(32 & 64 bit) / 

   Windows 8 (32 & 64bit)

- USB DAC Wspierane pliki:

+ Formaty: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, 

   APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, 

DSF + Sampling rate: 44.1kHz - 192kHz

+ Bitrate: 16 bit / 24 bit

+ DSD: DSD64, DSD128

- Regulacja głośności odbywa się poprzez pokrętło 
AK240.

Regulacja głośności nie będzie działać przy wyłączonym 
ekranie w trybie USB DAC. 
Przyciski sprzętowe w trybie DAC’a są nieaktywne.
Odtwarzanie może przebiegać nieprawidłowo jeżeli 
komputer jest bardzo obciążony. 
Mogą wystąpić przesunięcia obrazu z dźwiękiem w 
zależności od warunków korzystania ze sprzętu.
Wyjście optyczne (S/PDIF) jest niedostępne w trybie USB 
DAC. 
System Windows nie ma wpływu na regulację głośności, 
aby zmienić natężenie dźwięku użyj pokrętła AK240 lub 
regulacji w programie do odtwarzania.

USB DAC Funkcja USB DAC umożliwia wykorzystanie AK240 

jako zewnętrzna karta dźwiękowa do komputera. 

Muzyka zapisana na komputerze będzie odtwarzana 

na AK240 aby poprawić jakość dźwięku.
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 - Kiedy wyświetli się poniższe okno upewnij się że funkcja 
[DAC Input] jest aktywna [Settings - Connect USB].

Instalacja USB DAC

1. Ustaw [DAC Input] z menu [Settings - Connect USB].

2. Podłącz AK240 do komputera przy użyciu dołączonego 

kabla Micro USB.

3. Uruchom 'Setup.exe' z folderu drivers.

4. Przyciśnij [Next] kiedy zobaczysz takie okno jak na grafice.
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6. Kiedy zobaczysz poniższe okno kliknij [Finish] aby 

zakończyć instalację.

Instrukcja obsługi

< Before driver installation >

< After driver installation >

5. Kliknij [Browse] aby wybrać folder instalcji i kliknij 

[Install].
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7. Zmień domyslne urządzenie do odtwarzania muzyki 

'Sound Output' w zależności od systemu operacyjnego:

- Win XP: Panel sterowania> dźwięk i urządzenia audio > 

Audio > zmień domyślne urządzenie odtwarzania na

    [AK240 USB DAC]

- Win 7/8: Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk>    

Urządzenia audio > Kliknij prawym przyciskiem myszy 

na [AK240 USB DAC] i ustaw jako urządzenie 

domyślne.

< Windows XP >

< Windows 7 >
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Odtwarzanie Hi-Fi dla Windows 7/8: Panel sterowania>
Sprzęt i dźwięk > Urządzenia audio> Kliknij dwukrotnie 
[AK240 USB DAC] >zaawansowane > domyślny format > 
wybierz [24 bit, 192000 Hz] (zalecany)

 - Mac OS X: Ustawienia systemu > Dźwięk> 

  Wyście > Wybierz [AK240 USB DAC]

Powyższe instrukcje są niezbędne wyłącznie przy pierwszym 
uruchomieniu funkcji USB DAC na twoim komputerze.
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Bluetooth Podłącz słuchawki lub głośniki przez Bluetooth.

Włącz/Wyłącz Bluetooth

Aby korzystać z urządzeń 

Bluetooth należy je najpierw 

sparować.

1. Wybierz    z ekranu 

domowego lub wybierz [On/

Off] z menu [Settings - 

Bluetooth].

Parowanie urządzeń Bluetooth

1. Wybierz urządzenie z listy urządzeń

Urządzenia muszą być sparowane aby mogły się 
prawidłowo komunikować.

Kończenie połączenia Bluetooth

1. Dotknij urządzenia bluetooth i 
potwerdź wyłączenia połączenia 
z danym urządzeniem.
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Specyfikcja Bluetooth:
- Profil: A2DP
- Wydajność urządzenia może spadać przy plikach 

wysokiej jakości. (zaleca się korzystanie z 48 kHz lub 
mniej)

Odtwarzanie DSD jest niedostępne przez Bluetooth. Nie 
wyłączaj urządzenia podczas aktywnego połączenia 
Bluetooth.

W przypadku problemów z połączeniem, uruchom 
urządzenia ponownie. Sposoby parowania mogą być różne 
dla różnych urządzeń. Sprawdź instrukcję aby poznać 
szczegóły. Zachowaj dystans 20 cm (8 in) pomiędzy AK240 
i sparowanym urządzeniem. Przy większych odległościach 
jakość może spadać a przy 2 m (6.5 ft) zanikać. (odległości 
zależą od warunków użytkowania sprzętu). Podczas 
korzystania z Blutooth mogą wystąpić przesłuchy.
Dla połączeń typu multipoint ustaw priorytet urządzeń.
Bluetooth w sprzęcie car audio nie jest wspierany.

Sytuacje zakłócające pracę Bluetooth:
- użytkownik przy założonym zestawie słuchawkowym
bluetooth w jednej ręce trzyma
AK240a w drugiej telefon komórkowy - Gdy
część ciała dotyka nadajnika/odbiornika bluetooth.
- Kiedy transmisja odbywa się przez ściany lub
inne przeszkody
- W miejscach gdzie nakładają się sygnały radiowe
o podobnych częstotliwościach.

Usuwanie sparowanych urządzeń.

1. Dotknij urządzenia na liście aby 
wyświetlić ustawienia.

2. Wybierz 'Remove Pairing'aby 
usunąć sparowanie urządzeń.
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Ustawienia Dostosuj ustawienia urządzenia do swoich 

potrzeb. 

Ustawienia mogą się różnić w zależności od 

wersji oprogramowania.

Ustawienia

1. Wybierz [Settings] z ekranu głównego.

2. Wybierz interesującą Cię funkcję.

Wi-Fi

Zmień wybraną sieć, włącz lub wyłącz transmisję 

danych.

Bluetooth

Podłącz urządzenie przez Bluetooth.

Więcej informacji o transmisji Wi-Fi znajdziesz na 
stronie 41

Więcej informacji o transmisji Bluetooth znajdziesz na 
stronie 34

Equalizer

Dostosuj equalizer według własnych preferencji.

- Pro EQ: ustawienie rekomendowane przez 
profesjonalistów.

- User EQ: dostosuj poszczególne pasma equalizera.
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Gapeless (odtwarzanie bez przerw)

Odtwarzaj następny utwór bez przerw pomiędzy 
utworami..

- Gapeless jest dostępny wyłącznie dla plików o takim 
samym formacie, bitrate i pozostałych parametrach.

Wyjście liniowe

Włącz/wyłącz wyjście liniowe

- Uruchomienie wyjścia liniowego blokuje głośność na 
maksymalnym poziomie.

Nie wolno korzystać ze słuchawek w trybie wyjścia 
liniowego. Grozi to uszkodzeniem słuchu.

Zbalansowane wyjście

Włącz/wyłącz zbalansowane wyjście.

- wyjście zbalansowane ma priorytet odtwarzania.

- Wyjście słuchawkowe niezbalansowane jest 
dostępne dopiero po wyłączeniu złącza 
zbalansowanego.

Equalizernie jest dostępny przy odtwarzaniu DSD.
Korzystanie z equalizera moze spowolnić pracę urządzenia. 
Na stronach 42-44 znajdziesz więcej informacji o korzystaniu 
z equalizera.
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Balans lewo-prawo

Dostosuj balans pomiędzy kanałami (dostępne dla 
słuchawek)

                                                                                                        

Jasność ekranu

Dostosuj jasność podświetlenia ekranu

  Motyw

Zmień motyw ekranu.

  Data i czas

Ustaw datę, czas, region.

   Język

Wybierz język menu:

- Angielski, Koreański, Japoński, Chiński
(uproszczony / tradycyjny)

Zasilanie

Automatic Shutdown:urządzenie wyłączy się po 

określonym czasie bezczynności

Screen Timeout: ekran wygasi się po 

określonym czasie bezczynności

Sleep Timer: odtwarzacz wyłączy się po 

zaprogramowanym czasie.
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Pobieranie

Wybierz folder dla pobranych plików.

Aktualizacja

System Update: Aktualizuj system najnowszą 

dostępną aktualizacją

Application Update: Aktualizuj aplikacje 

najnowszymi dostępnymi wersjami.

Połączenie USB

Media Device (USB Drive): podłącz do komputera 

aby przesyłać pliki.

DAC Input: korzystaj z AK240 jako USB DAC

Wybierz domyślny folder dla plików pobranych przez 
MQS Streaming. Select folder umożliwia użytkownikowi 
ręczny wybór folderu.

Informacje o systemie

Informacje o systemie: zobacz model, wersję firmware, 

informacje o pamięci. Karta Micro SD może zostać 

zamontowana, odmontowana lub formatowana.

Formatowanie karty Micro SD powoduje utratę wszystkich 
zapisanych na niej danych. Upewnij się że zrobiłeś kopię 
zapasową.
Podczas formatowania karty pamiętaj aby wybrać 
system plików FAT32.
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Przywracanie ustawień fabrycznych

Ustawienia fabryczne: przywraca wszstkie ustawienia 

do stanu fabrycznego

Factory Reset: wykonuje te same czynności co 

ustawienia fabryczne oraz usuwa wszystkie dane 

z urządzenia.
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2. Wybierz odpowiedni punkt 

dostępu aby połączyć się

- mogą pojawić się dodatkowe 
zapytania (np klucz)w 
zależności od sieci.

3. Przytrzymaj dłużej aby edytować 

punkt dostępu.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

1. Przytrzymaj      na pasku 

powiadomień albo przejdź 

do menu [Settings - Wi-Fi] 

aby wyświetlić punkty 

dostępu do sieci.

Sieci wymagające przeglądarki lub innych dodatkowych
certyfikatów są obsługiwane.
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2. Dotknij  [Pro] z listy i  [Add 

New].

3. Zmień nazwę własnego EQ i
wybierz [Add].

Equalizer Ustawienia equalizera

1. Przytrzymaj [EQ] z paska 

powiadomień lub otwórz menu

[Settings - Equalizer].
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Zerowanie equalizera

1. Wybierz twoje ustawienia i 

wybierz [Reset] aby 

przywrócić EQ do wartości 

domyślnych.

4. Dostosuj słupki poszczególnych 

częstotliwości.
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Usuwanie Equalizera

1. Wybierz  [Delete] i wybierz 

equalizer do usunięcia.

2. Dotknij [Confirm] aby 
potwierdzić czynność.

Zmiana nazwy Equalizera

1. Wybiezr [Rename] i wprowadź 

nową nazwę.

2. Wybierz [Rename] aby 

potwierdzić zmianę.



Miscellaneous   45

Instrukcja obsługi

Środki 
ostrożności

Device

- Długotrwałe wyświetlanie jednakowego obrazu może

spowodować odbarwienie.

- Nie należy kłaść ani upuszczać AK240 na twardych 

lub

łatwopalnych przemiotach

(monety, spinki do włosów, zapałki, benzyna)

- Nie należy kłaść na odtwarzaczu ciężkich 

przedmiotów.

- Jeżeli obudowa AK240 będzie mokra (napoje, pot,

deszcz), nie uruchamiaj urządzenia. Wytrzyj 

odtwarzacz

ściereczką i udaj się do serwisu. (uszkodzenia 

związane

z zawilgoceniem nie są objęte gwarancją)

- Nie narażaj odtwarzacza na kurz i wilgoć.

- Nie otwieraj i nie modyfikuj AK240.

- Chroń odtwarzacz przed bezpośrednimi promieniami

słonecznymi i temperaturami poza przedziałem 

-5C~40C .

- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł pola 

magnetycznego.

- Trzymaj AK240 z dala od chemii i detergentów.

- Nie narażaj AK240 na upadki lub wibracje.

- Nie naciskaj 2 i więcej przycisków na raz.

- Nie odłączaj kabla przed zakończeniem transferu.

- Przy korzystaniu z USB zwóć uwagę na podłączanie 

do

portów płyty głównej a nie huba usb - Do gniazda 

słuchawek można wpiąć wyłącznie słuchawki lub 

kabel optyczny.

- Folie ochronne na ekran mogą spowodować nie

wielkie przyciemnienie ekranu 
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Inne

- Nie korzystaj ze słuchawek i 
odtwarzacza podczas prowadzenia 
maszyn. Jest to niebezpieczne i może 
być zabronione prawem.
- Nie używaj AK120 podczas
chodzenia, wspinania, prowadzenia 
pojazdów.
- Korzystaj z AK120 w bezpiecznych 
miejscach.
- Nie korzystaj z odtwarzacza w czasie 
burzy.
- Ustawiaj głośność na jak najniższą. 
Długotrwałe głośne odsłuchy niszczą 
słuch.
- Nie zasypiaj ze słuchawkami.

Rozwiązywanie
problemów

Zastosuj się do wskazówek jeżeli jest taka potrzeba:

1. Urządzenie nie uruchamia się
   Bateria wymaga naładowania, podłącz AK240 do ładowarki 
na minimum godzinę i spróbuj ponownie.
   Wykonaj reset urządzenia.

2. Podczas połączenia z komputerem urządzenie nie 
ładuje baterii.
   Użyj złącza USB z tyłu komputera (złącza bezpośrednio w 
płycie głównej zamiast huba)
   Sprawdź połączenia kablami.
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3. Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza lub pokazuje 

błąd.

   Użyj portu z tyłu komputera (złącza płyty głównej)

   Sprawdź podłączenie przewodów. 

   Dla  Windows XP, sprawdź czy posiadasz Service
Pack 2 (lub wyższy) oraz Windows Media Player 10.

   Sprawdź połączenie na innym komputerze.

4. Ekran wyłącza się

   Ekran wyłącza się automatycznie po określonym 
czasie bezczynności. Możesz go ustawić w menu
[Settings - Power Saving - Screen Timeout].

5. Ekran nie działa prawidłowo.

   Sprawdź czy ekran nie jest zabrudzony.

6. Nie słychać dźwięku.

  Sprawdź czy głośność nie jest ustawiona na [0].

   Sprawdź czy słuchawki są prawidłowo podłączone

   i że nie ma zabrudzeń na wtyku i w gnieździe.

   Upewnij się że pliki są prawidłowe.

   Upewnij się że ustawienia odtwarzacza są 
prawidłowe (zbalansowane wyjście).

7. Plik nie jest odtwarzany lub powoduje niestabilną pracę. 

  Efekty mogą być następujące:

   - Odtwarzanie jest niestabilne.

   - Odtwarzacz działa nieprawidłowo.

   - Plik brzmi inaczej na komputerze niż na AK240.

   - Mogą wystąpić spowolnienia odtwarzania i 
korzystania z funkcji.

   - Plik jest niekompatybilny z odtwarzaczem.

   Przekonwertuj plik.
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Certifi-
cations

CertyfikatyKCC / FCC / CE / TELEC

Urządzenie klasy B(sprzęt do odtwarzania i komunikacji

w warunkach domowych): Urządzenie

jest zgodne EMC sprzęt dla domów (klasa B).

Może być używa w każdym regionie.KCC / FCC / CE / 

TELEC
FCCID: QDMAK120
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów 
FCC,działanie podlega następującym dwóm warunkom: 
(1)urządzenie nie może powodować szkodliwych 
zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie 
odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą 
powodować niepożądane działanie .

Copyright Nieuprawnione wykorzystanie całości lub części

tego dokumentu może spowodować podjęcie

działań prawnych. Treści, takie jak oprogramowanie,

źródła dźwięku i wideo są chronione

odpowiednimi przepisami prawa, takich jak

ustawy o prawie autorskim.Użytkownik

przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną do

stosowania tego produktu do kopiowania lub

rozpowszechniania treści chronionych prawem

autorskim bez zezwolenia.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania

ustawy o prawie autorskim. © 1999 ~ 2012 iriver

Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Specyfi-
kacja

AK240

Gun Metal

Lotnicze Duralumin

3.31 cala WVGA (480x800) AMOLED ekran dotykowy

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

AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF

FLAC, WAV, ALAC, AIFF: 8 kHz - 192 kHz (8/16/24 bits per sample) DSD 

Natywne: DSD64(1 bit 2.8 MHz), Stereo/ DSD128 (1 bit 5.6 MHz), Stereo 

Unbalanced  2.1 Vrms/ Balanced 2.3 Vrms (Condition No Load) Cirrus 

Logic CS4398 x 2 (Dual DAC)

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

USB Micro-B input (ładowanie i transfer (PC & Mac)) / Typ 

połączenia: MTP (Media Device)

Słuchawki (3.5 mm )/ Wyjście optyczne (3.5 mm) / 

Wyjście zbalansowane(2.5 mm, tylko  4 polowe)

802.11 b/g/n (2.4GHz) 

v4.0

2.59” (66 mm) [W] x 4.21” (107 mm) [H] x 0.68” (17.5 mm) [D]

6.5 oz. (185g)

Aktualizacja oprogramowania OTA

±0.023 dB (Condition: 20 Hz - 20 kHz) Unbalanced & Balanced /

±0.3 dB (Condition: 10 Hz - 70k Hz) Unbalanced & Balanced

116 dB @ 1 kHz, Unbalanced / 117 dB @ 1 kHz, Balanced

130 dB @ 1 kHz, Unbalanced / 135 dB @ 1 kHz, Balanced

0.0007% @ 1 kHz, Unbalanced / 0.0005% @ 1 kHz, Balanced

0.0004% 800 Hz 10 kHz (4:1) Unbalanced/

0.0003% 800 Hz 10 kHz (4:1) Balanced

1 ohm

50 ps (Typ)

256 GB[NAND]

microSD (Max. 128 GB) x 1

3,250 mAh 3.7V Li-Polymer 

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

Mac OS X 10.7

Specyfikacja ogólna

Model

Kolor 

Obudowa                

Ekran

Wspierane         

formaty audio 

Próbkowanie

Moc            

DAC 

Dekodowanie

Wejścia

Wyjścia

Wi-Fi 

Bluetooth         

Wymiary                

Waga

Rozbudowa funkcji 

Specyfikacja audio

Pasmo 

przenoszenia

S/N Crosstalk 

THD+N        

IMD       

SMPTE

Impedancja wyjścia

Clock Jitter

Pamięć

Wbudowana

Zewnętrzna

Bateria

Pojemność

Wspierany system

 OS
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Uzupełnienie Producent, importer, agent, dystrybutor i sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za szkody,

warunkowe, w tym urazu lub innych uszkodzeń

na skutek niewłaściwego użytkowania i

eksploatacji tego urządzenia iriver.Informacje

zawarte w tej instrukcji są oparte na aktualnych

specyfikacji urządzenia iriver. iriver,

producentem tego urządzenia,

jest dodanie nowych funkcji i będzie zastosowanie

nowych technologii w przyszłości. Dane

techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego

powiadomienia użytkownika.

Nie ma gwarancji przed utratą danych z powodu

                               korzystania z tego urządzenia.

Znaki towarowe 
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, and Windows Media Player są znakami 

towarowymi Microsoft Corp.
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