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User Guide

AK380

zaślepka portu microSDPrzewód Micro-USB

Pokrowiec skórzany i folia ochronna: Chronią urządzenie oraz 
ekran. Gwarancja dla pokrowca skórzanego potwierdza jakość 
skóry z której jest zrobiony.
Przewód Micro-USB: Podłącz urządzenie do komputera lub 
naładuj baterię.
Instrukcja Quick Start: podstawowy przegląd funkcjonalności urządzenia.
Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna jest wymagana do 
wsparcia technicznego urządzenia. Nie zgub jej.
Instrukcja Obsługi: Instrukcja obsługi może być pobrana ze strony 
Astell&Kern. [http://www.astellnkern.com/ > Support > Download]. 
Zaślepka portu microSD: Zaślepki używa się do zabezpieczenia 
portu microSD kiedy karta nie jest używana. Jest fabrycznie 
zainstalowany w produkcie.

Podzespoły mogą się różnić bez informowania, w celu 
poprawy wydajności lub jakości produktu.

Zawartość 
zestawu

Skórzany pokrowiec
 (zawiera gwarancję)

 i folia ochronna

Zaczynamy   02

Instrukcja quick start
 oraz karta gwarancyjna



Play/Pauza

Ekran LCD
Złącze kart

 microSD
Przycisk 
powrotu

Głośność
Następny/
Przewiń do 
przodu

Poprzedni/
Przewiń w 
tył/Pauza

Słuchawki / złącze optyczne: Dźwięk jest przekazywany do 
słuchawek Muzyka może być odtwarzana poprzez zewnętrzne 
urządzenie przy użycia złącza S/PDIF
Włącznik: Włącza lub wyłącza ekran
Długie przyciśnięcie - Włącza lub wyłącza urządzenie
Złącze zbalansowane: Przekazuje dźwięk do słuchawek które 
wspierają złącza zbalansowane
Podłączenie do zewnętrzenego urządzenia audio z równoczesnym 
wykorzystaniem gniazda słuchawkowego (masa) oraz 
zbalansowanego złącza (LR)
Złącze Micro_USB: Podłącz do komputera lub naładuj baterię.
Zbalansowany port rozszerzeń: Wysyła sygnał do urządzenia 
wspierającego złącza zbalansowane.
Poprzedni/Przewiń w tył: odtwarzaj poprzedni utwór lub odtwórz 
ponownie aktualny utwór
Długie przyciśnięcie - Przewiń w tył
Play/Pauza: Odtwarzaj lub wstrzymaj odtwarzanie 
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Wygląd produktu, informacje grawerowane i drukowane mogą 
zależeć od modelu urządzenia.

AK380 w 
skrócie

Słuchawki / złącze optyczne
Włącznik Złącze Micro_USB

Zbalansowane 
złącze audio

Zbalansowany moduł 
rozszerzeń

Schemat wtyku 
zbalansowanego
R- R+ L+ L-



1. Przyciśnij długo włącznik aby włączyć urządzenie
2. Przy włączonym urządzeniu przytrzymaj włącznik aby wyświetlić 
 informację o wyłączaniu.
3. Dotknij [Confirm] aby wyłączyć urządzenie.

User Guide

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia 
stosowaną w celu oszczędzania baterii. Urządzenie wyłączy się 
po zdefiniowanym okresie nie używania. [Zasilanie - Automatyc-
zne wyłączenie] (zobacz strona 43)

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wygaszenia 
ekranu w celu oszczędności ekranu. Ekran zgaśnie automatyc-
znie po zdefiniowanym okresie bezczynności. [Zasilanie - 
Automatyczne wyłączenie] (zobacz strona 43)

Włącz/Wyłącz ekran

1. Podczas włączonego ekranu, przyciśnij włącznik aby wyłączyć 
 ekran.
2. Przyciśnij włącznik aby ponownie włączyć ekran.

Włączanie/Wyłączanie urządzeniaZarządzanie 
zasilaniem
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Następny/Przewiń do przodu: Przejdź do następnego utworu
Długie przyciśniecie: Przewiń do przodu.
Ekran dotykowy: Wyświetla treść, umożliwia obsługę dotykową.
Głośność: Zmieniaj głośność obracając pokrętło.
Złącze microSD: Włóż kartę microSD i uzyskaj dostęp do plików 
które się na niej znajdują
Przycisk powrotu: Powrót do ekranu domowego
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Podczas ładowania z komputera, czas ładowania może być mocno 
zależny od włączenia/wyłączenia urządzenia. Maksymalny czas 
ładowania odtwarzacza przy wykorzystaniu ładowarki 5V/2A wynosi 
4 godziny. (bateria w pełni rozładowana, urządzenie wyłączone).
The device will not charge normally when using a fast-charge 
adapter that supports 5V and 9V together. Doing so may cause 
damage to the device.
Jeżeli urządzenie jest włączone lub używane w trakcjie ładowania 
czas ładowania może się wydłużyć lub urządzenie może nie naładować 
się do pełna. Zalecamy ładowanie urządzenia gdy jest ono wyłączone.
Urządzenie może nie ładować się podczas gdy komputer będzie 
wyłączony lub w uśpieniu.
Urządzenie może ładować się powoli lub w ogóle się nie ładować 
w ekstremalnych temperaturach. Zalecamy ładowanie w temperaturze 
pokojowej.
Wbudowana bateria wraz z cyklami ładowania/rozładowywania 
zmniejsza swoją pojemność.
Upewnij się że korzystasz z zasilanego portu USB 2.0. Niskoprądowy 
port USB (w klawiaturze lub hubie USB bez zasilania) znacznie 
wydłuża czas ładowania.
Nie korzystaj z kabla microUSB innego niż dołączony do urządzenia.
Może to spowodować uszkoszenie urządzenia.

Ładowanie

1. Uruchom komputer.
2. Urządzenie zacznie się ładować automatycznie po podłączeniu 
 do komputera przez kabel microUSB.

Resetowanie urządzenia nie wpływa na dane zapisane w 
urządzeniu oraz ustawienia czasu.
Nie korzystaj z funkcji reset jeżeli odtwrzacz jest wyłączony. 
Może to spowodować uszkodzenie danych w urządzeniu.

1. W przypadku nieprawidłowego działania lub zamrożenia/
 zawieszenia ekranu, przyciśnij przez 12 sekund włącznik aby 
 wyłącznik urządzenie. Urządzenie zrestartuje się po wyłączeniu.

Funkcja reset
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Połączenia Słuchawki

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego.
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Zbalansowane słuchawki.

1. Podłącz kompatybilne słucahwki do portu zbalansowanego.

OR

OR

Zbalansowane urządzenie audio.

1. Podłącz do zewnętrznego urządzenia audio wykorzystując port 
 zbalansowany i niezbalansowany rówocześnie

Złącze słuchawkowe
 (masa)

Złącze zbalansowane 
(LR)
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Zaczynamy   07

Użytkownicy Mac'a muszą pobrać i zainstalować program MTP 
ze strony Astell&Kern. [http://www.astellnkern.com > Support > 
Download]
Dla optymalnego połączenia, wyłącz wszystkie niepotrzebne 
programy przed podłączeniem urządzenia do komputera.
Nie korzystaj z innego przewodu microUSB niż dołączany do 
odtwrzacza.

Format DSD jest konwertowany do PCM przy korzystaniu ze złącza 
optycznego. Głośność będzie ustawiona na maksymalny poziom.

Connecting to a Computer

1. Uruchom odtwrzacz i komputer.
2. Podłącz do komputera poprzez kabel microUSB [      - 
 podłączanie USB]
    Urządzenie multimedialne (dysk USB): Przenieś pliki z 
    komputera na urządzenie.
    Tryb DAC: Słuchaj muzyki z komputera na odtwarzaczu 
    (zobacz strony 33-37)

Wyjście optyczne

1. Muzyka może być odtwarzana poprzez zewnętrzne urządzenie 
 przy użycia złącza optycznego S/PDIF



User Guide
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Skopiuj pliki/foldery na urządzenie.

1. Aby skopiować pliki/foldery z komputera, zaznacz je i przeciągnij 
 do pamięci USB urządzenia tak jak na dysk przenośny.

Odłączanie od komputera

1. Sprawdź czy wszystkie operacje zostały zakończone przed 
 odłączeniem odtwrzacza od komputera.

Rozłaczenie urządzenia w trakcie operacji takiej jak transfer 
plików może uszkodzić dane zapisane na urządzeniu.

Użytkownicy Windows XP potrzebują dodatku Service Pack 2 
oraz Windows Media Player 10 aby prawidłowo wykryć 
odtwarzacz.
Pobierz Windows Media Player i potrzebny Service Pack ze 
strony Microsoftu. Http://microsoft.com



Upewnij się że przewód microUSB jest prawidłowo podłączony.
Pamiętaj że odłączenie kabla microUSB podczas kopiowanie 
plików może uszkodzić dane zapisane w odtwarzaczu.
Szybkość transferu może zależeć od komputera i/lub systemu 
operacyjnego.
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Wkładanie/Wyciąganie karty microSD

1. Zgodnie z obrazkiem delikatnie 
 wsuń kartę microSD do gniazda 
 karty pamięci microSD

Usuwanie plików/folderów na urządzeniu.

1. Kliknij prawym przyciskiem na wybranym pliku/folderze i 
 wybierz [delete]/[usuń]
2. Wybierz [Yes]/[Tak] w oknie aby usunąć zaznaczone treści. 
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Maksymalna obsługiwane pojemność karty microSD: 128GB

Informacje dotyczące wkładania karty pamięci
 Nie używaj siły do wkładania karty do gniazda Może to spowodować 
 uszkodzenie urządzenia i/lub karty pamięci
 Nie wkładaj i wyciągaj karty raz po razie
 jeżeli karta jest nieprawidłowo włożona może utknąć w urządzeniu 
 i je uszkodzić

Informacje dotyczące wyciągania karty pamięci
 Usuń bezpiecznie kartę pamięci i wysuń ją z urządzenia.
 Nie stosowanie się do właściwej procedury może uszkodzić 
 kartę pamięci i system odtwarzacza.
 Nie usuwaj karty pamięci gdy jest ona w użyciu.
 Może to spowodować uszkodzenie lub usunięcie danych, 
 usterkę urządzenia lub karty pamięci.

Różne
 jeżeli urządzenie nie wykrywa karty pamięci, należy ją 
 sformatować do formatu FAT32
 korzystanie z kart pamieci innych producentów niż zalecani 
 może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia
 karta microSD nie jest elementem zestawu
 Proszę dokupić osobno.

Zalecane karty pamięci

Producent: SanDisk, Transcend

2. Aby bezpiecznei usunąć kartę 
 microSD, wybierz [bezpieczne 
 usuwanie karty SD] z paska 
 powiadomień lub wybierz 
 [odmontuj kartę SD] z [       -
 informacje o systemie]
3. Delikatnie przyciśnij kartę pamięci 
 aby usunąć ją z gniazda.
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Przejdź do strony 45 podłączanie do sieci bezprzewodowej
Aktualizacja oprogramowania może się nie rozpocząć jeżeli 
poziom baterii jest zbyt niski. (wymagane jest minimum 50%).
Przejście do innego ekranu w trakcie pobierania aktualizacji, 
anuluje pobieranie pliku.
Nie rozłączaj sieci bezprzewodowej w trakcie pobierania 
aktualizacji. Może to spowodować uszkodzenie systemu.
Jeżeli wystąpią błędy lub powiadomienia na pasku powiadomień 
w trakcie aktualizacji, wykonaj ją ponownie poprzez [       - Update 
- System Update].

Aktualizacja przez Wi-Fi / OTA (Over-the-air)

1. Podłącz do sieci bezprzewodowej. 
2. Kiedy aktualizacja zostanie wykrywa, okno aktualizacji zostanie 
 wyświetlone na ekranie.
3. Wybierz [update] i wybierz elementy do zaktualizowania
4. Podążaj za instrukcjami na ekranie i postępuj według 
 wskazówek.

Aktualizacja 
oprogra-
mowania
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Podstawowe 
operacje

Korzystanie z ekranu dotykowego

1. To urządzenie posiada ekran dotykowy służący do obsługi 
 poprzez dotykanie palcem.
 Aby wybrać interesującą treść lub funkcję dotknij ją na ekranie.

Aby chronić ekran przed uszkodzeniami, nie korzystaj z niego 
przy użyciu ostrych przedmiotów lub nadmiernej siły.

Przycisk [home - ekranu domowego] jest czuły na dotyk i może 
być użyty poprzez delikatne dotknięcie.

User Guide

Powrót do ekranu domowego

Ekran domowy

1. Przyciśnij przycisk ekranu domowego w dowolnym momencie 
 aby przejść do ekranu domowego.
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Przechodzenie w górę i w dół po liście

1. Możesz przewijać listę poprzez 
 przesuwanie po niej palcem w górę 
 lub w dół.
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The search options can be long-pressed and dragged to 
change their locations.

Informacje o aktualnie odtwarzanej 

piosence

Uruchamia AK Connect

Zobacz listę utworów według różnych 

kryteriów wyszukiwania

Aktualna piosenka
 

AK Connect

Opcje 
wyszukiwania

1
 

2  

3

1

2

3

Ekran 
domowy
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Ekran 
paska 
powiadomień

8

2

4

10
11

9

13

123

14

15

16

17

5
6

7

1
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Rozszerz lub zsuń pasek powiadomień 

poprzez przeciągnięcie go z góry 

na dół lub na odwrót.

Przyciśnij [        ] aby włączyć lub 

wyłączyć Wi Fi

Przyciśnij [     ] aby włączyć lub 

wyłączyć Bluetooth

Przyciśnij [         ] aby włączyć lub 

wyłączyć EQ Ostatnio używane 

ustawienie EQ jest włączane domyślnie

Przyciśnij [        ] aby włączyć lub 

wyłączyć odtwarzanie bez przerw

Włączy lub wyłacz wyjście liniowe

Włącz funkcję głośników Wi-Fi 

(dostępne po podłączenie głośników)

Zawartość powiadomień jest 

wyświetlana w tym miejscu.

Wpisz słowa kluczowe aby 

wyświetlić powiązaną zawartość

Wyświetla listę ustawień

Wybierz odpowiedni tryb podczas 

podłączania do komputera

       : tryb dysku służy do 

       kopiowania plików

       : służy do słuchania muzyki z 

       komputera poprzez odtwarzacz

Pasek 
powiadomień
 

Wi-Fi
 

Bluetooth
 

EQ 

Odtwarzanie 
bez przerw

Wyjście liniowe

Głośniki Wi-Fi

Ekran 
powiadomień

Szukanie plików

Ustawienia

Tryb połączenia 
z komputerem

1
 
 

2 
 

3
 

4 

5
 

6

7

8

9

10

11

DISK
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Blokada 
ekranu

Tryb 
odtwarzania

Tryb 
powtarzania

 

Ripper Power
 

Cradle
 

Jasność 
ekranu

12

13

14

15

16

17

Dotknij [      ] aby włączyć lub wyłączyć 

blokadę. Pokrętło głośności jest 

nieaktywne podczas zablokowanego 

ekranu

Dotknij [      ] aby przechodzić między 

trybami odtwarzania

      : Odtwarzanie ciągłe

      : Odtwarzanie losowe

Przyciśnij [        ] aby zmieniać różne 

tryby odtwarzania.

     : Powtórz bieżącą playlistę

     : Powtórz bieżący utwór

     : Wyłącz powtarzanie.

Turn the CD Ripper on or off. 

(Enabled when connected to 

the AK CD Ripper.)

Output sound through the cradle’s 

Balanced Out port. (Enabled when 

connected to the AK Cradle.)

Użyj belki jasności aby zmienić 

jasność ekranu.

Przyciśnij długo [       /         /     ] aby przesuwać się po ekranie
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AK Connect Instalacja Serwera (MQS Streaming Server)

1. Odwiedź stronę Astell&Kern i pobierz instalator serwera który 
 jest odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego. 
 [http.//www.astellnkern.com > Support > Download]
2. Uruchom pobrany instalator i podążaj za instrukcjami na ekranie. 
3. Sprawdź menu pomocy w AK Connect aby uzyskać szczegółowe 
 informacje.

The AK380 daje dostęp do muzyki i umożliwia pobieranie pliów z 
tej samej sieci co komputer. Muzyka musi być odtwarzane przez 
głośniki Astell&Kern.

AK 
Connect

Sprawdź poniższe minimalne wymagania systemu dla 
komputerów PC/MAC.
Minimalne wymagania sprzętowe dla PC
   OS: Windows XP, Windows 7/8 (32 & 64 bit)
Mac Minimalne wymagania sprzętowe
   Mac OS X Lion (10.7) lub nowszy

Podłączanie do AK Connect (MQS Streaming Server)

1. Uruchom AK Connect i podłącz się 
 do tej samej sieci co AK380.
    uruchom na komputerze MQS 
    Streaming Server
2. Uruchom [AK Connect] z ustawień 
 urządzenia
3. Przyciśnij [AK Connect] z ekranu 
 głównego
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4. Lista serwerów dostępnych w tej 
 samej sieci co AK380 zostanie 
 wyświetlona

 
5. Przewijaj ekran w lewo i w prawo 
 aby wybrać serwer. Wybrany serwer 
 zostanie podłączony i ekran domowy 
 zostanie wyświetlony.

  
6. Wybierz opcję szukania na dole 
 ekranu głównego serwera aby 
 wyświetlić listę muzyki.

Przejdź do strony 45 podłączanie do sieci bezprzewodowej
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Streaming i pobieranie muzyki

1. Wybierz opcję szukania na dole 
 ekranu głównego serwera aby 
 wyświetlić listę muzyki.
2. Wbierz piosenkę aby rozpocząć 
 streaming.

3. Przyciśnij przycisk [       ] w prawym 
 górnym rogu listy utworów.
4. Wybierz muzykę do pobrania i 
 przyciśnij przycisk [       ] na górze 
 ekranu aby rozpocząć pobieranie.
    Informacja o zakończonym 
    pobieraniu zostanie wyświetlona 
    na pasku powiadomień

W zależności od warunków sieci, wgrywanie utworów może być 
powolne lub streaming może się zacinać.
Odpowiedź serwera może być powolna jeżeli komputer pracuje 
pod dużym obciążeniem.
W zależności od warunków sieci i statusu serwera AK380 może 
działać wolniej podczas streamingu i pobierania muzyki w tym 
samym czasie. 
Zatrzymanie streamingu lub przyciśnięcie ikony pobierania na 
pasku powiadomień zatrzyma pobieranie.
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Wybór głośników

AK Connect Przykład użytkowania

1. Włącz głośniki i podłącz je do tej 
 samej sieci co AK380.
2. Uruchom [AK Connect] z ustawień 
 urządzenia
3. Przyciśnij [       ] na pasku 
 powiadomień aby wyświetlić listę 
 dostępnych głośników podłączonych 
 do tej samej sieci co AK380.

4. Przewiń listę w lewo lub w prawo 
 aby wybrać głośniki. Wybrane 
 głośniki zostaną podłączone i dźwięk 
 zostanie do nich przekierowany.

Case 1

Biblioteka Głośnik 

AK T1AK380
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Case 2

Case 3

AK500N

Biblioteka Pilot zdalnego sterowania Głośnik 

AK T1AK380

Pilot zdalnego sterowania &
Biblioteka

AK380

Głośnik 

AK500N
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Case 4

Case 5

Biblioteka Głośnik 

AK T1AK380 AK500N

Pilot zdalnego sterowania

Głośnik 

AK T1

Biblioteka

AK380

or

Pilot zdalnego sterowania

AK Connect APP

AK500N

Biblioteka
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 Wybierz [        ] na  górze listy aby wyświetlić dodatkowe opcje
       : Dodaj wybrany utwór po aktualnym/ostatnim utworze 
         bieżącej playlisty
       : Dodaj wybrany plik do listy odtwarzania.
       : Usuń wybrany plik.
       : Skopiuj wybrany plik.
       : Przenieś wybrany plik.
 Wybierz okładkę albumu z ekranu domowego aby rozpocząć 
 odtwarzanie.
 Obróć [pokrętło głośności] aby dostosować głośność.
 Wybierz [     ] w czasie odtwarzania żeby zatrzymać i [     ] aby 
 wznowić odtwarzanie
    Możesz również zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie 
    przyciskając przycisk [      ] na odtwarzaczu.
 Dotknij [       /       ] a czasie odtwarzania żeby wybrać poprzednią
 /następną piosenkę.
    Możesz również zmieniać piosenki przyciskając przycisk 
    [     /     ] na odtwarzaczu.

User Guide

Słuchanie 
muzyki

Wybieranie muzyki

1. Wybierz opcję szukania na dole ekranu głównego aby 
 wyświetlić listę odtwarzania.
2. Wybierz utwór z listy aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybierz [Folder] aby przeszukiwać muzykę po folderach.
Ciągłe odtwarzanie: Około 11 godzin (warunki: FLAC, 16-bit, 44 
kHz, złącze niezblansowane, głośność 80, EQ Off, LCD Off)
Wspierane formaty: PCM [8 – 384 kHz (8/16/24/32-bit)]  DSD 
[2.8/5.6/11.2MHz]

Słuchanie muzyki
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 Dotknij długo [       /       ]  podczas odtwarzania aby szybko 
 przewinąć wstecz/w przód
    Możesz również przewinąć wstecz/ w przód przy użyciu 
    przycisków na odtwarzaczu
 Przesuń pasek postępu aby przejść do wybranego momentu w 
 utworze.
 Wybierz [Home] przycisk ekranu domowego aby przejść do 
 ekranu domowego
 Wybierz okładkę albumu w czasie odtwarzania aby wyświetlić 
 dodatkowy ekran
         : Wyświetl poprzedni ekran
         : Wyświetl aktualną playlistę
             Dotknij [       ] obok playlisty aby edytować kolejność listy.
             Dotknij  [       ] na górze listy muzyki aby wyświtlić opcje 
             muzyki
                     : Dodaj wybrany utwór do playlisty.
                     : Usuń wybrany plik.
        : Dodaj aktualny utwór do playlisty.
        : Wyświetl tekst do aktualnego utworu.
        : Wyświetl informacje o bieżącej piosence.
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Ekran playlisty

1

2

4

5

6

3
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Wskazuje aktualną lokalizację. Wybierz 

aby powrócić do poprzedniego ekranu

Odtwarzanie wszsytkich utworów 

bieżącej playlisty

Wyświetla aktualną pozycję na playliście.

Długo przytrzymaj piosenkę aby dodać 

lub usunąć ją do playlisty.

Wybierz metodę 

sortowania playlist.

Wybierz typ widoku dla listy albumów.

Zaznacz okna wyboru aby potwierdzić 

wybrane opcje.

Aktualna 
lokalizacja

Odtwórz 
wszystko

Playlista
 

Sortowanie listy

 

Widok listy

Opcje muzyki

1  

2
 

3

4  

5

6
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2

1

12

11

10

6

5

4

3

7
8

9

13

14

15

Ekran odtwarzania muzyki

Powrót do poprzedniego ekranu.

Wyświetla okładki albumu. Dotknij 

okładki albumu aby wyświetlić tekst, 

dodać piosenkę do playlisty lub 

zobaczyć informacje o piosence.

Poprzedni ekran

Okładka albumu

1

2
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Tekst aktualnej piosenki.

Dodaj aktualną piosenkę do playlisty.

Wskazuje czas trwania utworu.

Wyświetla bitrate i próbkowanie danych.

Informacje o tytule piosenki 

Nazwa utworu jest wyświetlana 

kiedy metadane ID3 są niedostępne.

Nazwa artysty.

Odtwórz lub wstrzymaj aktualną 

piosenkę.

Wyświetla aktualną playlistę.

Wyświetla informacje o aktualnej 

piosence.

Wskazuje całkowity czas trwania 

utworów. Dotknij aby zmienić czas 

z upływającego na pozostały.

Wskazuje postęp odtwarzania utworu.

Przesuń wskaźnik aby przejść do 

wybranego czasu.

Krótkie przyciśnięcie: Poprzedni utwór.

Długie przyciśnięcie: Przewija 

wstecz piosenkę

Krótkie przyciśnięcie: Następny utwór.

Długie przyciśnięcie: Przewija 

piosenkę do przodu.

Tekst.

Dodaj do playlisty

Postęp 
aktualnej piosenki

Szczegóły

Tytuł
 

Wykonawca

Odtwarzanie/
Pauza

Playlista

Szczegóły
 

Czas trwania 
utworu 

Pasek postępu
 

Poprzedni/
Przewiń wstecz

Następny/
Przewiń 
do przodu

3

4

5
 

6 

7
 

8 

9
  

10 

11
 

12
 

13

14

15
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Zarządza-
nie listami 
odtwarzania

Tworzenie listy odtwarzania

1. Dotknij  [Playlist - Playlists] z ekranu 

 domowego aby wyświetlić listy 

 odtwarzania

2. Dotknij [+] w prawym górnym rogu 

 ekranu.

3. Wpisz nazwę dla listy odtwrzania i 

 przyciśnij [Add] aby stworzyć nową 

 playlistę.

Dodatwanie piosenki do playlisty

1. Dotknij [Playlists] aby wyświetlić listę 

 playlist.

2. Wybierz playlistę i dotknij [+Add] aby 

 wyśiwtlić listę utworów

3. Wybierz piosenkę i dotknij [+Add] 

 aby dodać utwór do wybranej playlisty.
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Usuwanie piosenek z playlisty

1. Wybierz [Playlists] aby wyświetlić 
 listę playlist.
2. Wybierz playlistę i dotknij [       ] na 
 górze ekranu.
3. Wybierz piosenkę i dotknij [       ] 
 aby usunąć utwór z wybranej 
 playlisty.

Edytowanie kolejności odtwarzania

1. Dotknij [       ] obok listy odtwarzania 
 aby modyfikować jej kolejność.

Odtwarzanie playlisty

1. Dotknij [Playlists] aby wyświetlić 
 listę playlist, i dotknij [        ] na 
 górze ekranu.
2. Wybierz playlistę którą chcesz 
 odtwarzać.
3. Dotknij [       ] na górze ekranu aby 
 dodać wybraną playlistę po aktualnej/
 ostatniej piosence aktualnej listy 
 odtwarzania.
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Zmiana nazwy listy odtwarzania

Usuwanie list odtwarzania. 

1. Dotknij [Playlists] aby wyświetlić listę 
 playlist, i dotknij [       ] na górze ekranu.
2. Wybierz listę którą chcesz usunąć.
3. Dotknij [       ] na górze ekranu aby 
 usunąć wybraną playlistę.

1. Dotknij [Playlists] aby wyświetlić listę 
 playlist, i dotknij [       ] na górze ekranu.
2. Wybierz playlistę której nazwę chcesz 
 zmienić.
3. Dotknij [       ] na górze ekranu aby 
 wyświetlić okno zmiany nazwy.
4. Wpisz nazwę dla playlisty i dotknij 
 [Rename] aby zapisać listę z nową 
 nazwą.
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Instalacja 
DAC'a 
USB

Specyfikacja USB DAC'a

 Wspierane przez USB DAC systemy operacyjne
    Windows XP (32 bit) / Windows 7 (32 & 64 bit) / 
    Windows 8 (32 & 64bit) / Windows 10 (32 & 64bit)
 USB DAC specyfikacja wsparcia
    wspierane formaty: PCM [8 – 384 kHz (8/16/24/32-bit)] 
                                    DSD [2.8/5.6/11.2 MHz]
 Zmieniaj głośność korzystając z pokrętła głośności AK380

Odtwarzanie jest niemożliwe w przypadku plików spoza listy 
wsparcia.
Regulacja głośności jest niedostępna gdy ekran LCD jest wyłączony 
w trybie USB DAC'a.
Przyciski Poprzedni, Odtwrzanie/Pauza i Następny są niedostępne 
w trybie USB DAC'a.
Odtwarzanie może nie być płynne kiedy komputer jest wolny lub 
połączenie USB jest bardzo obciążone.
Mogą wystąpić problemy z synchronizacją dźwięku do obrazu 
podczas oglądania filmów i korzystania z systemu.
Wyjście optyczne (S/PDIF) jest niedostępne podczas podłączenia w 
trybie DAC'a
Głośnośc nie może być regulowana przez regulację systemu 
windows. Głośność należy zmieniać poprzez urządzenie lub 
program do odtwarzania muzyki.

Funkcja USB DAC umożliwia wykrywanie przez komputer AK380 
jako zewnętrznej karty muzycznej do odtwarzania muzyki 
wysokiej jakości z komputera.
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    jakkolwiek podczas podążania za poleceniami ekranu 

    sprawdź czy [DAC input] jest wybrany z opcji USB [      - 

    Connect USB].

Instalacja DAC'a USB

1. Ustaw [DAC input] z [        - Connect USB]. 

2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu dołączonego 

 kabla microUSB

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

4. Wybierz [Next] kiedy na ekranie pojawi się okno.
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6. Kiedy wyświetli się poniższy ekran kliknij [Finish] aby zakończyć 
 instalację.

<Przed zainstalowaniem sterownika>

<Po zainstalowaniu sterownika>

5. Kliknij [Browse] aby wybrać folder instalacji i kliknij [Install].
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7. Zmień domyślne urządzenie do odtwarzania w zależności od 
 systemu operacyjnego tak jak jest to widoczne na obrazkach 
 poniżej.
    Windows XP: Panel Sterowania > Dźwięk i urządzenia udio 
    > Zakładka dźwięk > Zmień domyślne urządzenie audio na 
    [AK380 USB DAC].
    Windows 7/8: Panel Sterowania > Sprzęt i dźwięk > Zarządzaj 
    urządzeniami audio > Kliknij prawym [AK380 USB DAC]  i 
    wybierz [ ustaw jako domyślne].

< Windows XP >

< Windows 7 >
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Odtwarzanie audio Hi-Fi na Windows 7/8: Panel sterowania > 
Sprzęt i dźwięk > Zarządzaj urządzeniami audio> Dwuklik [AK380 
USB DAC] > zakładka zaawansowane > Domyslny format > 
Wybierz [24-bit, 192000 Hz] (zalecane)

    Mac OS X: Ustawienia Systemu > Dźwięk > Zakładka wyjście 
    > Wybierz [AK380 USB DAC]:

Ten krok jest wymagany tylko przy pierwszej konfiguracji. Nie są 
potrzebne dodatkowe kroki po wybraniu AK380.
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Używanie 
Bluetooth

Podłącz urządzneie Bluetooth aby słuchać muzyki bezprzewodowo.

Włączanie/Wyłączanie Bluetooth.

Urządzenie bluetooth musi być 
sprarowane z AK240 aby go poprawnie 
używać. Spójrz do instrukcji urządzenia 
Bluetooth po więcej szczegółów.
1. Wybierz [      ] z ekranu domowego, 
 lub wybierz [On/Off] z [      -Bluetooth].

Parowanie Bluetooth

1. Wybierz odpowiednie urządzenie Bluetooth z listy dostępnych 
 urządzeń.

Spójrz do instrukcji urządzenia Bluetooth po więcej szczegółów.

Kończenie połączenia Bluetooth

1. Dotknij na podłączone urzędzenie 
 Bluetooth i potwierdź wiadomośc 
 o próbie odłączenia urządzenia.

User Guide
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Specyfikacja wsparcia dla Bluetooth
 Profile: A2DP, aptX
 Wydajność urządzenia może spaść podczas odtwarzania plików 
 Hi-Fi (zalecane 48 kHz i poniżej)
Odtwarzanie DSD nie jest możliwe przez Bluetooth.
Nie wyłączaj urządzenia gdy jest ono podłączone przez Bluetooth.
Zrestartuj urządzenie Bluetooth jeżeli nie działa ono prawidłowo.
Metody parowania mogą się różnić w zależności od konkretnego 
urządzenia Bluetooth. Zawsze czytaj instrukcję obsługi dla pozyskania 
szczegółów.
Podczas podłączania urządzenia Bluetooth dystans miedzy 
urządzeniami nie powinien przekraczać 20cm.
Jakość dźwięku ulega degradacji przy zwiększaniu odległości, 
urządzenia mogą się rozłączyć przy odległości 2 metrów i 
więcej. (Odległość zależy od konkretnego urządznia i warunków 
otoczenia.)
Mogą wystąpić przesłuchy przy korzystaniu z Bluetooth.
Dla urządzeń multipoint, ustaw priorytet połączeń.
Samochodowe zestawy Bluetooth nie są wspierane.
Nieprawidłowości, szum, nieprzewidzialne efekty mogą wynikać 
ze słabej baterii urządzenia lub warunków środowiska. 
 Zakłócenia sygnału mogą wpływać na transmisję danych 
 (na przykład trzymanie urządzenia obok innego urządzenia 
 elektronicznego. )
 Urządzenie lub Transmiter Bluetooth mogą nie działać 
 prawidłowo dotykając ciała.
 Moc transmisji spada przez ściany, narożniki, poziomy 
 wysokości itp..
 Urządzenia pracujące na tej samej częstotliwości mogą powodować 
 zakłócenia. ( Na przykład urządzenia medyczne, kuchenki 
 mikrofalowe, Wi-Fi i inne)
 Pomieszczenia z dużą ilością zniekształceń lub słabym sygnałem 
 (na przykład podziemia, windy) mogą osłabić transmisję danych

Usuwanie sparowania urządzeń.

1. Dotknij [       ] po prawej stronie 
 sparowanego urządzenia aby 
 przenieść się do ekranu ustawień.
2. Wybierz [Remove Pairing] aby 
 zakończyć proces.

User Guide
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Ustawienia Dostosuj urządzenie do swoich potrzeb użytkownika. Menu 
ustawień może się zmieniać wraz z wersją oprogramowania.

Ustawienia

1. Wybierz [      ] z paska powiadomień ekranu domowego
2. Wybierz wybraną opcję ustawień.

Wi-Fi

 Zmień  ustawienia sieci i włącz lub wyłącz Wi-Fi.

Bluetooth

 Podłącz urządzneie Bluetooth aby słuchać muzyki bezprzewodowo.

Spójrz na stronę 45 po więcej informacji dotyczących sieci 
bezprzewodowych.

Spójrz do [Korzystania z Bluetooth] na stronie 38 instrukcji 
po więcej informacji o podłączaniu urządzeń Bluetooth.

AK CONNECT

 Określ czy korzystać z AK Connect.
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Odtwarzanie bez przerw

 Odtwórz następną piosenkę bez ciszy/przerwy.
    Odtwarzanie bez przerw jest dostępne dla plików o 
    identycznych parametrach (bitrate, próbkowanie, kanały).

Wyjście liniowe

 Włączy lub wyłacz wyjście liniowe
    Uruchamianie wyjścia liniowego i wybieranie [Line Out] na 
    oknie regulacji głośności ustawi wartość głośności na poziom 
    maksymalny i nie ma możliwości jego zmiany.

Nie wolno korzystać ze słuchawek przy włączonym wyjściu 
liniowym.
Może to spowodować trwałe uszkodzeniu słuchu.

Wspierane przez EQ formaty: PCM [8~192kHz(8/16/24bit)]. 
Equalizer nie jest dostępny dla DSD, 32 bitowego odtwarzania.
Korzystanie z Equalizera może zmniejszyć wydajność urządzenia.
Spójrz na strony 46-48 instrukcji po więcej informacji o 
korzystaniu z equalizera.

Equalizer

 Ustaw equalizer według własnych preferncji.
    Pro EQ: EQ rekomendowane przez profesjonalistów.
    User EQ: dostosuj pasma korektora według własnych potrzeb.

Balans lewo-prawo

 Dostosuj balans pomiędzy kanałami.
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Nazwa urządzenia

 Nadawanie nazwy urządzenia.
    Możesz ustawić do 30 znaków.

Jasność ekranu

 Dostosowanie jasności ekranu

Motyw

 Zmiana motywu

Data i czas

 SUstawianie Daty, czasu i regionu.

Amp - wzmacniacz

 Ustaw poziom wzmocnienia dla połączenia ze wzmacniaczem

Język

 Wybór języka.
    Angielski, Koreański, Japoński, Chiński (uproszczony / 
    tradycyjny)

CD Ripping

 Set the automatic CD ripping function as well as the file format 
 and ripping speed.
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Pobieranie

 Wybierz folder dla pobranych plików

Połączenie USB

 Urządzenie multimedialne (dysk USB): Podłącz do komputera 
 aby zgrywać muzykę
 Tryb DAC: Słuchaj muzyki z komputera na odtwarzaczu.

Domyślny folder ustawiony podczas korzystania z AK Connect do 
zgrywania plików. Kiedy [wybrany folder] jest wybrany użytkownik 
może podpowiadać folder pobierania przy każdym pobieranym 
pliku. 

Włącznik

 Automatyczne wyłączenie: Urządzenie wyłączy się po 
 zdefiniowanym okresie bezczynności.
 Automatyczne wyłączenie ekranu: ekran zgaśnie po 
 zdefiniowanym okresie bezczynności.
 Sleep Timer: Muzyka przestanie grać i urządzenie wyłączy się 
 po określonym czasie.

Klawiatura

 Wybierz język klawiatury
    Angielski, Koreański, Japoński, Chiński (uproszczony / 
    tradycyjny)
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Informacje o systemie

 Informacja o systemie: Sprawdź model urządzenia, wersję 
 oprogramowania, informacje o pamięci. Karta microSD może 
 być montowana i odmontowywana, a dane kasowane.

Formatowanie karty microSD usunie wszystkie zapisane na niej 
dane. Upewnij się że zrobiłeś kopię przed formatowaniem. 
Podczas formatowania karty microSD na komputerze, upewnij 
się że wybrałeś system plików FAT32.

Odzyskiwanie systemu

 Inicjowanie biblioteki: usuwa bazę danych.
 Inicjalizacja może trwać długo w zależności od ilości plików 
 zapisanych w pamięci urządzenia.
 Ustawienia fabryczne: usuwa wszystkie ustawienia użytkownika 
 i przywraca fabryczne.
 Fabryczny reset: usuwa wszystkie dane i przywraca ustawienia 
 fabryczne.

Aktualizacja

 Aktualizacja Systemu: Aktualizuj system kiedy pojawi się 
 nowsza wersja.
 Aktualizacja Aplikacji: Aktualizuj domyślne aplikacje (w tym 
 sklep) kiedy pojawią się nowe wersje.
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Podłączanie 
do sieci 
bezprzew-
odowej

2. Wybierz pożądany punkt dostępu.
    Dodatkowe informacje (szyfrowanie, 
    indeksowanie itd.) mogą zależeć od 
    ustawień sieci.

3. Przytrzymaj długo nazwę sieci i 
 wybierz [Network Settings] aby 
 edytować ustawienia sieci.

Podłączanie do sieci

1. Dotknij długo [      ] z paska 
 powiadomień lub wybierz [      -Wi-Fi] 
 aby wyświetlić listę punktów dostępu.

Sieci wymagające przeglądarki lub dodatkowych certyfikatów 
nie są obsługiwane
Kanały od 1 do 11 są obsługiwane.
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2. Dotknij [ Pro EQ] w prawym lewym 
 rogu ekranu i wybierz [ + ].

3. Wpisz nazwę EQ użytkownika i 
 wybierz [Add]

Ustawienia 
equalizera.

Ustawienia equalizera.

1. Dotknij długo [EQ] na pasku 
 powiadomień lub wejdź w ustawienia 
 [       - Equalizer].
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Resetowanie equalizera.

1. Wybierz ustawienie EQ i dotknij 
 [      ] na dole ekranu aby przywrócić 
 ustawienie domyślne EQ.

4. Dostosuj poszczególne pasma do 
 swoich preferencji.
5. Wartości liczbowe w lewym dolnym 
 rogu ekranu mogą być zmienione 
 dla dokładniejszego ustawienia.

6. Dotknij [      ] w prawym dolnym 
 ekranie aby wyświetlić ekran 
 ustawień PEQ. Częstotliwość, 
 podbicie gain, oraz wartości Q 
 mogą być dostosowane do potrzeb 
 użytkownika.
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Usuwanie equalizera

1. Wybierz [Pro EQ] w lewym górnym 
 rogu ekranu.
2. Dotknij [     ] obok wybranego 
 ustawienia aby je usunąć.

Zmiana nazwy ustawienia EQ

1. Wybierz [Pro EQ] w lewym górnym 
 rogu ekranu.
2. Dotknij [     ] obok wybranego 
 ustawienia aby zmienić jego nazwę
3. Dotknij [Rename] aby potwierdzić 
 zmiany
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Wskazówki 
bezpiec-
zeństwa

Urządzenie

 Kiedy wpięta jest wtyczka do któregoś ze złączy urządzenia, 
 nie narażaj wtyku na upadek czy działąnie sił.
 Nie wkładaj żadnych metalowych ani łatwopalnych przedmiotów 
 do urządzenia. 
 Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
 W przypadku gdyby urządzenie było mokre (woda, chemikalia, 
 leki, kosmetyki, pot itp.) nie uruchamiaj go. Wytrzyj urządzenie i 
 zgłoś się do najbliższego serwisu Iriver. (Uszkodzenia spowodowane 
 kontaktem z cieczą będą usuwane pozagwarancyjnie za opłatą.)
 Unikaj korzystania i przechowywania urządzenia narażonego 
 bezpośrednio na promienie słoneczne (np. Latem w samochodzie) 
 oraz nie narażaj go na skrajne temperatury. 
 (niższe niż -5 stopni i wyższe niż 40 stopni Celsjusza)
 Nie koryzstaj z urządzenia w miejscach gorących i wilgotnych.
 Nie używaj urządzenia i nie przechowuj go w miejscach 
 narażonych na dym, kurz, pył. 
 Unikaj odkładania urządzenia na grzejnik, piecyk, matę 
 grzewczą lub koc. 
 Nie odkładaj urządzenia w okolicach ognia, źródła ciepła lub 
 kuchenki mikrofalowej.
 Nigdy nie próbuj otwierać, naprawiać lub zmieniać elementów 
 urządzenia.
 Nie przechowuj urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach z 
 włączonym zasilaniem przez dłuższy czas
 Nie ustawiaj urządzenia w okolicach źródeł pola magnetycznego 
 (magnesy, telewizory, głośniki)
 Nigdy nie korzystaj z chemikaliów do czyszczenia urządzenia 
 ponieważ może ono zmienić swój wygląd.
 Unikaj upuszczania i obijania o przedmioty urządzenia, nie 
 narażaj go na wibracje.
 Nigdy nie przyciskaj wielu przycisków na raz.
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Inne

 Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów. Jest to 

 niebezpieczne i może być regulowane prawem w zależności od 

 miejsca pobytu. 

 Nie korzystaj z urządzenia w trakcie aktywności fizycznej 

 (np.. chodzenie, wspinacza, jazda na rowerze).

 Zawsze korzystaj z odtwarzacza w bezpiecznym miejscu aby 

 uniknąć wypadku.

 Przy przemieszczaniu zawsze należy priorytetowo zwracać 

 uwagę na otoczenie.

 Unikaj korzystania z urządzenia w trakcie burzy aby 

 zminimalizować ryzyko porażenia prądem.

 Jeżeli słyszysz dzwonienie w uszach po korzystaniu z urządzenia 

 należy natychmiast zmniejszyć głośność lub zaprzestać 

 słuchania i zgłosić się do lekarza.

 Nie słuchaj muzyki na wysokich głośnościach przez dłuższy 

 okres czasu.

 Nie korzystaj ze słuchawek na skrajnie wysokich głośnościach.

 Uważaj aby nie zahaczyć słuchawkami o inne przedmioty.

 Nie śpij w słuchawkach  i nie korzystaj z nich przez długi okres czasu

 Nie rozłączaj przewodu microUSB podczas transmisji danych.

 Podłączaj kabel microUSB zawsze do zasilanych portów USB 

 z tyłu komputera. Podłączanie do uszkodzonego portu USB 

 może uszkodzić urządzenie.

 Wyświetlanie jednej treści przez długi okres czasu może wypalić 

 ekran. (powstanie duch obrazu)

 Korzystanie z niskiej jakości folii ochronnyhch lub naklejek z 

 klejem może uszkodzić ekran. 

 Nie wkładaj żadnych przedmiotów do złącza słuchawkowego.
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Rozwiązy-
wanie 
problemów

Sprawdź rozwiązania dla popularnych problemów

1. Urządzenie nie uruchamia się.

    Bateria może być rozładowana. Podłącz urządzenie do 

    ładowania na co najmniej godzinę i spróbuj ponownie.

    Skorzystaj z funkcji reset i spróbuj ponownie (zob. s.5)

2. Urządznie nie ładuje się podczas podłączenia do komputera 

 przez kabel microUSB.

    Korzystaj z portów USB z tyłu komputera, sprawdź czy dany 

    port USB działa prawidłowo.

    Sprawdź czy przewód USB jest prawidłowo wpięty.

3. Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza lub pokazuje błąd przy 

 podłączeniu.

    Korzystaj z portów USB z tyłu komputera. 

    Sprawdź czy przewód USB jest prawidłowo wpięty.

    Dla Widnows XP upewnij się że jest zainstalowany dodatek 

    Service Pack 2 lub wyższy i Windows Media Player 10. 

    Sprawdź czy urządzenie łączy się prawidłowo na innym komputerze.

4. Ekran co chwilę gaśnie.

    Ekran wyłącza się automatycznie po zdefiniowanym czasie 

    bezczynności aby oszczędzać energię. Ustaw czas [Settings 

    - Power Saving - Screen Timeout]bezczynności aby oszczędzać 

    energię. Ustaw czas [Settings - Power Saving - Screen Timeout]

5. Ekran nie wyświtla treści prawidłowo.

    Sprawdź czy ekran jest zabrudzony.

6. Nie słychać dźwięku lub dźwięk jest zniekształcony.

    Sprawdź czy głośność nie jest ustawiona na [0].

    Sprawdź czy słuchawki są prawidłowo wpięte i czy w 

    gnieździe nie ma brudu.

    Upewnij się że plik z muzyką jest prawidłowy.

    Upewnij się że ustawienia audio są prawidłowe. 

    (zbalansowane złącze, line out i inne).
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7. Plik nie jest odtwarany lub odtwarzacz jest niestabilny w trakcie 

 odtwarzania.

    Poniższe objawy mogą wynikać z nieprawidłowego pliku.

       Odtwarzanie jest niestabilne lub utrudnione

       Urządzenie może nie działać prawidłowo

       Dźwięk może być inny niż z komputera.

       Odtwarzacz może działać ospale lub długo wczytywać funkcje.

       Plik może być niezgodny ze specyfikacją.

    Zalecamy przekonwertowanie pliku lub skorzystanie z innego pliku

Prawa 
autorskie

iriver Limited zachowuje prawa do patentów , znaków towarowych , 
praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanych z 
niniejszej instrukcji. Nie można kopiować ani wykorzystywać w 
żadnej formie tej instrukcji bez zgody Irivera. Kopiowanie w całości 
lub w części tej instrukcji może wiązać się z karami.
Oprogramowanie, audio, wideo i inne treścisą chronione zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa autorskiego. Nieautoryzowane 
kopiowanie lub rozpowszechnianie zawartości objętej prawami 
autorskimi z tego produktu wiąże się z karami wynikającymi z prawa 
autorskiego. Firmy, organizacje, produkty, osoby i zdarzenia 
używane w przykładach nie są oparte na rzeczywistych danych
Iriver nie jest powiązany z żadną firmą, instytucją produktem ani 
zdarzeniem w związku z tą instrukcją. Korzystanie z urządzenia 
zgodnie z prawami autorskimi należy do obowiązków użytkownika.
©1999-2015 iriver Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AK380 został zaprojektowany i zestrojony pod okiem MSD.
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Certyfikaty KC / FCC / CE / TELEC
Class B Device (Communication equipment for residential use):
Jest to urządzenie klasy B i jest zarejestrowane pod kątem 
zakłóceń elektromagnetycznych do użytku prywatnego . 
Urządzenie to może być stosowane w obszarach mieszkalnych i 
innych dziedzinach.

FCCID: PPF21
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie 
urządzenia podlega następującym dwóm warunkom : 1) urządzenie 
nie może powodować szkodliwych zakłóceń i ( 2) urządzenie 
musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z 
zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie .

Zastrzeże-
nia

Producent , importer i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody , w tym szkody osobowe przypadkowe i wynikające z 
niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji tego produktu
Informacje zawarte w tej instrukcji opierają się na aktualnej wersji 
oprogramwania. Producent , iriver Limited, może dodawać nowe 
funkcje uzupełniaje które będą stosowane w przyszłości.
Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianom bez informowania.
Gwarancja nie obejmuje utraty danych z pamięci urządzenia.

Zarejestro-
wane znaki 
towarowe

Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, 
and Windows Media Player są znakami towarowymi Microsoft Corp.
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Specyfika-
cja

AK380
PPF21
Meteorytowy tytan
Lotnicze Duraluminium
4 cale WVGA (480x800) dotykowy
WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast),
AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
PCM:8 kHz - 384 kHz (8/16/24/32-bits per sample)
Natywne DSD:DSD64 (1-bit 2.8 MHz), Stereo / DSD128 (1-bit 5.6 MHz), Stereo
DSD256 (1-bit 11.2MHz), Stereo
Nie zbalansowane 2.2 VRMS / Zbalansowane 2.3 VRMS (bez obciążenia)
AKM AK4490 x 2 (Dual DAC)
Do 32bit/384kHz Bit to Bit
microUSB typu B (ładowanie i transmisja danych PC i Mac)
Typ połaczenia : MTP (Urządzenie multimedialne)
Słuchawkowe (3,5mm) / Optyczne (3,5mm) / 
Zbalansowane (2,5mm, tylko wtyki 4 polowe)
802.11 b/g/n (2.4 GHz)
v4.0 (A2DP, AVRCP, aptX)
3.14” (79.8 mm) [W] x 4.42” (112.4 mm) [H] x 0.70” (17.9 mm) [D]
7.68 oz (218 g)
Aktualizacja oprogramowania (OTA)

 
±0.053 dB (Condition: 20 Hz – 20 kHz) Unbalanced /
±0.053 dB (Condition: 20 Hz – 20 kHz) Balanced
±0.56 dB (Condition: 10 Hz – 70 kHz) Unbalanced /
±0.55 dB (Condition: 10 Hz – 70 kHz) Balanced
116 dB @ 1 kHz, Niezbalansowane / 117 dB @ 1 kHz, Zbalansowane
130 dB @ 1 kHz, Niezbalansowane / 135 dB @ 1 kHz, Zbalansowane
0.0008% @ 1 kHz, Niezbalansowane / 0.0007% @ 1 kHz, zbanansowane
0.0007% 800 Hz 10 kHz (4:1) Niezbalansowane /
0.0006% 800 Hz 10 kHz (4:1) Zbalansowane
Zbalansowane 2.5 mm (1 ohm) / Słuchawkowe 3.5 mm (2 ohm)
30 ps (Typ.) / Referencyjny zegar jittera (VCXO Clock) 0.2 ps (Typ.)
0.2 ps (VCXO Clock)

 
256 GB [NAND]
microSD (Max.128 GB) x 1

 
3,400 mAh 3.7 V Li-Polymer Battery

 
Windows XP, Windows 7/8/10 (32/64-bit) 
Mac OS X 10.7 i nowsze

Specyfikacja ogólna
Nazwa produktu
Model
Kolor
Materiał obudowy
Ekran
Wspierane 
formaty audio
Czestotliwość 
próbkowania

Moc wyjściowa
DAC
Dekodowanie
Wejścia

Wyścia

Wi-Fi
Bluetooth
Wymiary
Waga
Dodatkowe funkcje

Specyfikacja audio
Pasmo przenoszenia

Stosunek sygnał/szum
Crosstalk - przenikanie kanałów
THD+N
SMPTE IMD

Impedancja wyjściowa
Zegar Jittera
Referencyjny zegar jittera

Pojemność pamięci
Wbudowana pamięć
Zewnętrzna pamięć

Bateria
Pojemnosć 

Wspierane systemy operacyjne
Wspierane systemy 
operacyjne

AK380 Copper

Copper
Copper

12.45oz (353g)
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