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1. Ważne informacje 

 

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA, NIE ZDEJMUJ 
POKRYWY.  

CZYNNOŚCI SERWISOWE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 
NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU 

PERSONELOWI. 
 

 

Symbol błyskawicy na tle równobocznego 
trójkąta ma na celu ostrzeżenie użytkownika 
o występowaniu wewnątrz urządzenia 
„niebezpiecznego napięcia”, które nie zostało 
zaizolowane i które może stanowić 
zagrożenie porażeniem prądem. 

 

Znak wykrzyknika na tle równobocznego 
trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi 
użytkownikowi, że istnieją ważne instrukcje 
obsługi i konserwacji dotyczące tego 
urządzenia. 

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB 
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY 
NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. 
WEWNĄTRZ OBUDOWY WYSTĘPUJĄ NIEBEZPIECZNIE 
WYSOKIE NAPIĘCIA. NIE OTWIERAĆ OBUDOWY. 
CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY POWIERZYĆ 
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. 

URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ NARAŻONE NA KAPANIE 
LUB ROZLEWANIE PŁYNÓW. NIE MOŻNA STAWIAĆ NA 
URZĄDZENIU PRZEDMIOTÓW WYPEŁNIONYCH WODĄ, 
TAKICH JAK WAZONY. 

 UWAGA: NIE SPOŻYWAĆ BATERII, 
NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA CHEMICZNEGO.  

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję. 

2. Zachowaj niniejszą instrukcję. 

3. Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń. 

4. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami. 

5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. 

6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką. 

7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj 
urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta. 

8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich 
jak kaloryfery, piecyki lub inne urządzenia (w tym 
wzmacniacze) emitujące ciepło. 

9. Nie podłączaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek 
polaryzacyjnych oraz z uziemieniem. Polaryzowana 
wtyczka ma dwa wtyki – jeden szerszy i jeden węższy. 
Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec 
uziemienia. Szeroki wtyk lub trzeci bolec spełnia rolę 
zabezpieczenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, 
należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany 
przestarzałego gniazdka. 

10. Unikaj stąpania po przewodzie zasilającym lub jego 
zaginania, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach lub 
punktach wyprowadzenia przewodu z urządzenia. 

11. Używaj wyłącznie wyposażenia / akcesoriów określonych 
przez producenta. 

12. Odłączaj od zasilania podczas burz lub w przypadku 
nieużywania urządzenia przez dłuższy czas.  

13. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym 
serwisantom. Serwisowanie jest konieczne w przypadku 
wszelkich uszkodzeń urządzenia, takich jak uszkodzenie 
przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlanie płynu na 
urządzenie lub w sytuacjach, kiedy jakiś przedmiot 
wpadnie do urządzenia, urządzenie zostanie wystawione 
na działanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urządzenie nie 
działa prawidłowo lub zostało upuszczone. 

Pilot zdalnego sterowania dostarczony razem z produktem zawiera baterie guzikowe. Jeśli bateria guzikowa 

zostanie połknięta, może w zaledwie 2 godziny spowodować poważne oparzenia wewnętrzne, co może 
prowadzić do śmierci. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się 

prawidłowo, należy przerwać używanie pilota i trzymać go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że bateria mogła 
zostać połknięta lub umieszczona wewnątrz jakiejkolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z 

lekarzem.  

UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać wyłącznie 

na taki sam lub równoważny typ. Baterie nie mogą być narażone na przegrzanie przez wystawienie na 

działanie słońca, ognia lub innych źródeł ciepła. 

UWAGA: Wtyczka zasilania służy do awaryjnego wyłączania urządzenia i musi być łatwo dostępna. 
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1.1. Środki ostrożności  

 Przed podłączeniem przewodu zasilającego do urządzenia upewnij się, że oznaczona wartość napięcia 

urządzenia odpowiada lokalnej sieci elektrycznej. Jeśli nie jesteś pewien swojego zasilania, należy 
skontaktować się z lokalnym zakładem energetycznym. Dopuszczalne napięcie zasilające: AC 

~115V/~230V, 50/60Hz. 

 Urządzenie o konstrukcji CLASS I powinno być podłączone do gniazda sieciowego sprawnym 

przewodem z uziemieniem. 

 Wzmacniacz jest zasilany ze źródła prądu zmiennego dopóki jest podłączony do gniazdka sieciowego 

nawet, jeśli sam jest wyłączony. 

 Odłącz przewód zasilający, jeśli nie zamierzasz korzystać z produktu przez dłuższy okres czasu.  

 Trzymaj wtyczkę zasilania przy odłączaniu. Nie ciągnij za przewód. 

 Aby zapewnić prawidłową wentylację tego produktu, nie należy umieszczać urządzenia na sofie, łóżku 

lub dywanie. Podczas instalacji urządzenia na ścianie lub półce należy zapewnić odpowiednią 
przestrzeń dookoła urządzenia. Zalecamy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni od góry, 

boków i tyłu urządzenia. 

 Wysoka temperatura doprowadzi do nieprawidłowego działania urządzenia. Nie wystawiać urządzenia 

ani baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. 

1.2. Deklaracja CE 

Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczącymi wykorzystania niskiego napięcia 

(2006/95/WE), zgodności elektromagnetycznej(2004/108/WE) oraz wymogów dotyczących 
przyjaznym środowisku produktów związanych z energią (2009/125/WE) pod warunkiem użytkowania i 

podłączenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. 

1.3. Symbol WEEE  

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Dotyczy krajów, w których 

stosuje się systemy segregacji odpadów. Takie oznaczenie na produkcie oznacza, że produktów, które 
przestały działać, nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym 

szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym przez niekontrolowane pozbywanie się 
odpadów, należy oddzielać tego typu produkty od pozostałych rodzajów odpadów i prawidłowo je 

utylizować. Pozwoli to na promocję ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. 

1.4. Nota prawna  

"Made for iPod", "Made for iPhone" oraz "Made for iPad" oznacza, że urządzenie elektroniczne zostało 
odpowiednio zaprojektowane w celu podłączenia do odtwarzacza iPod, iPhone lub iPad oraz posiada 

certyfikat producenta w zakresie spełniania wymogów Apple. Apple nie odpowiada za działanie tego 
urządzenia ani jego zgodność z zasadami bezpieczeństwa i standardami regulacji. Należy pamiętać, że 

używanie tego urządzenia z iPod, iPhone lub iPad może wpływać na wydajność sieci bezprzewodowej. iPad, 

iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. 

1.5. Kompatybilne modele iPod / iPhone / iPad  

 USB współpracuje z iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad (4-tej generacji), iPad mini, iPod 

touch (5-tej generacji).  

 Technologia Bluetooth działa z iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad (4-tej generacji), iPad 

mini, iPod touch (5-tej generacji). 
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2. Wprowadzenie 
Wzmacniacz słuchawkowy OPPO HA-1 został zaprojektowany według tego samego uniwersalnego podejścia, 

co w naszych odtwarzaczach Blu-ray. Zatem oprócz tego, że jest to wysokiej jakości wzmacniacz 

słuchawkowy, HA-1 działa jako asynchroniczny USB DAC, stereofoniczny przedwzmacniacz, cyfrowa stacja 
dokująca dla urządzeń mobilnych oraz przesyła audio poprzez Bluetooth. 

Analogowa sekcja audio w HA-1 jest w pełni zbalansowana, z obwodami mocy pracującymi w czystej  
klasie A zdolnymi wysterować najtrudniejsze z słuchawek. W całym procesie projektowania nacisk 

skierowaliśmy na utrzymanie sygnału audio w domenie analogowej, od opuszczenia DAC, aż po wyjścia. 

OPPO HA-1 jest zbudowany w oparciu o solidny transformator toroidalny, liniowe stabilizatory oraz filtry 
zasilania oparte o wykonane na zamówienie kondensatory. Wszystko to, aby zapewnić wzmacniaczowi czyste 

źródło zasilania z bardzo dużą rezerwą mocy. Użytkownicy mają możliwość wyboru sposobu podłączenia 
słuchawek między zastosowaniem 4-pinowej zbalansowanej wtyczki XLR lub tradycyjnej wtyczki jack 

6,35mm. 

Sekcja wzmocnienia mocy wykorzystuje ręcznie dobierane i parowane elementy dyskretne, aby zapewnić 

symetrię. Pokrętło regulacji głośności jest napędzane silnikiem i może być regulowane ręcznie lub za pomocą 

pilota zdalnego sterowania przy zachowaniu dźwięku w domenie analogowej. Dostępne są analogowe 
wejścia i wyjścia liniowe RCA oraz zbalansowane XLR, a także wbudowane obwody zabezpieczeń, mające 

ochronić układy wzmacniacza przed zwarciem, przeciążeniem oraz stałą składową. 

OPPO HA-1 nadaje się idealnie do pracy z cyfrowym dźwiękiem wysokiej rozdzielczości. Urządzenie posiada 

koncentryczne, optyczne oraz symetryczne AES/EBU wejścia cyfrowe, jak i asynchroniczne wejście USB DAC 

sterowane przez 16-rdzeniowy układ XMOS, obsługujące zarówno format PCM i DSD. We wzmacniaczu 
zastosowano ten sam układ ESS 9018 Sabre32 Reference DAC oraz układy wyjściowe, jak w naszych 

audiofilskich odtwarzaczach Blu-ray, co gwarantuje bardzo wysoką rozdzielczość oraz ekstremalnie niskie 
szumy i zniekształcenia. HA-1 można w prosty sposób podłączyć do komputera za pośrednictwem złącza USB 

i cieszyć się wolną od jittera muzyką, odtwarzając ją za pomocą preferowanego przez Ciebie 
oprogramowania. Dla większej wygody dostępne jest również połączenie Bluetooth korzystające z wysokiej 

jakości kodeka aptX. 

OPPO HA-1 wykonany jest w klasycznym stylu z nowoczesnymi elementami. Urządzenie mieści się w 
obudowie z grubego aluminium, a jego gałki głośności oraz wyboru źródła są uzupełniane przez wysokiej 

jakości wyświetlacz TFT LCD, zapewniając wygodny dostęp do intuicyjnego interfejsu użytkownika. W 
zależności od preferencji i nastroju odtwarzanej muzyki, można wybrać, czy na ekranie będzie wyświetlany 

klasyczny miernik VU, nowoczesny wyświetlacz widma częstotliwości, czy też proste podsumowanie 

informacji dotyczących odtwarzanej treści. Znajdujący się w zestawie pilot na podczerwień oraz aplikacja 
Bluetooth na smartfony zapewniają dodatkową kontrolę i wygodę obsługi. 

Wzmacniacz słuchawkowy OPPO HA-1 pozwala w pełni wykorzystać potencjał twoich high-endowych 
słuchawek. HA-1 jest idealne dopasowany do słuchawek planarnych OPPO, a jego moc i wszechstronność 

pozwalają mu sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających miłośników muzyki. 

2.1. Akcesoria 

Upewnij się, że następujące akcesoria zostały dołączone do wzmacniacza słuchawkowego OPPO HA-1: 

 

Instrukcja obsługi 

 

Kabel zasilający o długości 137cm 

 

Pilot zdalnego sterowania z baterią 

 

Antena Bluetooth 

 

Adapter słuchawkowy 3,5mm do 
6,35mm 
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3. Instalacja 

3.1. Panel frontowy 

 

1. Przycisk zasilania 

2. Wskaźnik stanu zasilania 

3. Wyjście słuchawkowe jack 
6.35mm 

4. Pokrętło wyboru źródła 

5. Zbalansowane wyjście 
słuchawkowe 

6. Wyświetlacz LCD 

7. Okno czujnika podczerwieni 

8. Pokrętło głośności 

9. Wejście USB audio dla urządzeń 
mobilnych 

3.2. Złącza na panelu tylnym 

 

1. Zbalansowane wejście audio XLR 

2. Wyjście przedwzmacniacza (XLR) 

3. Wejście audio RCA Stereo 

4. Wyjście przedwzmacniacza (RCA) 

5. Antena Bluetooth 

6. Wejście wyzwalające (trigger) 

7. Wejście cyfrowe audio AES/EBU 

8. Wyjście wyzwalające (trigger) 

9. Koaksjalne wejście cyfrowe audio 

10. Optyczne wejście cyfrowe audio 

11. Wejście audio USB DAC (Typ B) 

12. Gniazdo zasilania AC 
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3.3. Pilot zdalnego sterowania 

3.3.1. Obsługa panelu przedniego  

 

POWER Przełącz między trybem czuwania a włączonym urządzeniem 

MUTE Wyciszenie wyjścia audio 

VOLUME +/- Zwiększanie i zmniejszanie głośności 

PREV Przejdź do poprzedniego utworu 

PLAY/PAUSE Rozpocznij lub wstrzymaj odtwarzanie 

NEXT Przejdź do następnego utworu 

COAX Przełącz na koaksjalne wejście cyfrowe audio 

OPTI Przełącz na optyczne wejście cyfrowe audio 

AES/EBU Przełącz na wejście cyfrowe audio AES/EBU  

USB Przełącz na wejście audio USB DAC (typ B) 

BT Przełącz na wejście audio Bluetooth 

MOBILE Przełącz na wejście audio USB, dla urządzeń mobilnych 

RCA Przełącz na wejście audio RCA Stereo 

XLR Przełącz na zbalansowane wejście audio XLR 

DIMMER Zmiana jasności wyświetlacza na panelu przednim 
 

3.3.2. Instalacja baterii 

 

Pilot wyposażony jest w fabrycznie zainstalowaną baterię. Kiedy oryginalna bateria się wyczerpie, wymień ją 

na nową baterię guzikową CR2032. Aby wymienić baterię, włóż wyprostowany spinacz do otworu zwalniania 

zasobnika baterii znajdującego się na końcu pilota, następnie wciśnij spinacz. Zasobnik baterii delikatnie się 
otworzy. Wyciągnij zasobnik baterii z pilota skierowanego przyciskami w dół. Podczas wyjmowania starej 

baterii, zwróć uwagę na jej ułożenie. Włóż nową baterię do zasobnika zgodnie z polaryzacją, dopasowując 
oznaczenia polaryzacji na baterii i zasobniku. Plus baterii (płaski koniec ze znakiem +) powinien być 

skierowany w dół i wgłębić się w zasobnik, a jej minus (zaokrąglony koniec) powinien być skierowany w 

górę. Wsuń zasobnik baterii z powrotem do pilota, aż do zatrzaśnięcia. Przetestuj pilota, aby upewnić się, że 
działa prawidłowo po wymianie baterii. Zużyta bateria powinna być natychmiast zutylizowana w 

odpowiedzialny sposób. 
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3.3.3. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 

 

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania, nadajnik podczerwieni znajdujący się z przodu pilota 

powinien być skierowany w stronę okna czujnika podczerwieni na OPPO HA-1, mieszcząc się w kącie ± 30° i 
zasięgu około 8 metrów. 

3.3.4. Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów 

Bezpłatna aplikacja zdalnego sterowania jest dostępna dla iPhone’a oraz smartfonów z systemem Android. 
Możesz ją pobrać ze sklepu z aplikacjami dostępnego na twoim smartfonie. Aplikacja korzysta z łączności 

Bluetooth i ma tą samą funkcjonalność jak fizyczny pilot zdalnego sterowania. 



10 

3.4. Podłączenie słuchawek do wyjścia słuchawkowego 

Możesz podłączyć słuchawki do OPPO HA-1 przy użyciu standardowego złącza jack 6,35mm lub 4-pinowego 
złącza XLR. Jeśli twoje słuchawki mają złącze jack 3,5mm, aby podłączyć je do HA-1 możesz użyć 

dołączonej do wzmacniacza przejściówki jack 3,5mm do 6,35mm. 

W celu prawidłowego wysterowania słuchawek o bardzo wysokiej skuteczności lub wymagających 
większego wzmocnienia oraz uzyskania optymalnej jakości dźwięku, możesz dostosować wzmocnienie 

wzmacniacza „Headphone Gain” pomiędzy ustawieniem normalnym „Normal” i wysokim „High”. Więcej 
informacji w sekcji Wybór wzmocnienia słuchawek „Headphone Gain Selection” w rozdziale Obsługa 
zaawansowana. 

 

UWAGI: 

 Wyjście słuchawkowe jack 6,35mm oraz zbalansowane wyjście słuchawkowe 4-pin XLR nie mogą być 

używane jednocześnie. Gdy używane jest połączenie jack 6,35mm, zbalansowane wyjście słuchawkowe 

jest wyciszone. 

 Podczas podłączania i odłączania złącza jack 6,35mm, należy pewnym i szybkim ruchem całkowicie 

włożyć lub wyciągnąć wtyczkę. Ze względu na fizyczny kształt gniazda Jack 6,35mm, utrzymując wtyczkę 

włożoną jedynie do połowy gniazda powoduje się zwarcie pomiędzy lewym i prawym kanałem 

wyjściowym. Może to wywołać działanie zabezpieczenia przeciwzwarciowego w HA-1. 

3.4.1. Zbalansowane wyjście słuchawkowe – rozkład wyprowadzeń 

Zbalansowane wyjście słuchawkowe z 4-pinowym złączem XLR wykorzystuje następujące przyporządkowanie 
wyprowadzeń: 

 

UWAGA: 

 Pin 2 (L-) oraz pin 4 (R-) są osobnymi wyprowadzeniami sygnału i nie mogą być ze sobą połączone jako 

wyprowadzenie masy dla słuchawek niezbalansowanych. Nigdy nie należy używać jakichkolwiek 

adapterów do podłączenia słuchawek niezbalansowanych do zbalansowanego wyjścia słuchawkowego.  
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3.5. HA-1 w roli przedwzmacniacza lub DAC-a 

OPPO HA-1 może być wykorzystany jako przedwzmacniacz lub przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC), 
łącząc jego wyjścia przedwzmacniacza „PRE-OUT” z wzmacniaczem mocy lub parą aktywnych kolumn 

głośnikowych. HA-1 oferuje zarówno niezbalansowane złącza RCA, jak i zbalansowane złącza XLR. Poziom 

wyjściowy jest sterowany za pomocą pokrętła głośności lub pilota. Wyjście audio nie zostanie wyciszone, 
gdy do wzmacniacza zostaną podłączone słuchawki. Będzie ono wyciszone jedynie, gdy wciśnięty zostanie 

przycisk MUTE na pilocie. 

3.5.1. Wyjścia audio RCA Stereo 

Możesz podłączyć HA-1 do wejść analogowych RCA wzmacniacza lub pary aktywnych kolumn głośnikowych 

za pomocą interkonektów audio RCA. 

 
Interkonekty audio RCA 

3.5.2. Zbalansowane wyjścia audio XLR 

Możesz podłączyć HA-1 do zbalansowanych wejść wzmacniacza lub pary aktywnych kolumn głośnikowych za 
pomocą kabli XLR. 

 
Kable XLR 
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3.5.3. Złącza wyzwalające (Triggery) 

Stosując OPPO HA-1 jako przedwzmacniacz, wyjście wyzwalające „Trigger Output” może być połączone z 
wejściem wyzwalającym stereofonicznego wzmacniacza mocy, stosując monofoniczny przewód mini jack 

3,5mm. Gdy HA-1 jest włączony, wyjście wyzwalające dostarcza sygnał o napięciu +12V, a więc podłączony 
wzmacniacz będzie włączany automatycznie. Wyjście wyzwalające może dostarczyć prąd o maksymalnym 

natężeniu 100mA. 

Wejście wyzwalające „Trigger Input” w HA-1 może być połączone z wyjściem wyzwalającym urządzenia 

źródłowego lub procesora dźwięku przestrzennego. Pozwala to na włączanie i wyłączanie HA-1 wraz z 

podłączonym urządzeniem.  

Używanie wejść i wyjść wyzwalających nie jest wymagane. Zawsze możesz ręcznie włączyć lub wyłączyć 

HA-1 za pomocą przycisku „POWER” znajdującego się na przednim panelu wzmacniacza oraz na pilocie. 

3.6. Połączenia sygnału wejściowego 

OPPO HA-1 obsługuje wiele analogowych oraz cyfrowych połączeń wejściowych. W zależności od 
planowanego sposobu wykorzystania HA-1, podłącz do niego jedno lub więcej źródeł sygnału. 

3.6.1. Wejścia audio RCA Stereo 

Do OPPO HA-1 możesz podłączyć urządzenie audio z wyjściami analogowymi RCA, używając pary 
przewodów RCA. Sygnał analogowy będzie wzmocniony i przesłany do wyjść słuchawkowych oraz liniowych. 

To źródło wejściowe jest oznaczone jako RCA zarówno na ekranie wyboru źródła „Source Selection”, jak i 

pilocie zdalnego sterowania. 

Interkonekty audio RCA 

 

3.6.2. Zbalansowane wejścia audio XLR 

Do OPPO HA-1 możesz podłączyć urządzenie audio ze zbalansowanymi wyjściami XLR, używając 

zbalansowanych kabli XLR. Sygnał analogowy będzie wzmocniony i przesłany do wyjść słuchawkowych oraz 
liniowych. To źródło wejściowe jest oznaczone jako XLR zarówno na ekranie wyboru źródła „Source 

Selection” oraz pilocie zdalnego sterowania. 

Kable XLR 
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3.6.3. Cyfrowe koaksjalne wejście audio 

Możesz podłączyć urządzenie z koaksjalnym wyjściem cyfrowym do cyfrowego koaksjalnego wejścia audio w 
OPPO HA-1, używając cyfrowego kabla koaksjalnego (75ohm). Sygnał cyfrowy zostanie przekonwertowany 

na postać analogową przez wewnętrzny DAC i przesłany do wyjść słuchawkowych oraz liniowych. To źródło 
wejściowe jest oznaczone jako COAXIAL na ekranie wyboru źródła „Source Selection” oraz jako COAX 

na pilocie zdalnego sterowania. 

Cyfrowy kabel koaksjalny 

 

3.6.4. Cyfrowe optyczne wejście audio 

Możesz podłączyć urządzenie z optycznym wyjściem cyfrowym do cyfrowego optycznego wejścia audio w 
OPPO HA-1, używając cyfrowego kabla optycznego (znany również jako kabel TOSLINK). Sygnał cyfrowy 

zostanie przekonwertowany na postać analogową przez wewnętrzny DAC i przesłany do wyjść 

słuchawkowych oraz liniowych. To źródło wejściowe jest oznaczone jako OPTICAL na ekranie wyboru 
źródła „Source Selection” oraz jako OPTI na pilocie zdalnego sterowania. 

Cyfrowy kabel optyczny (TOSLINK) 
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3.6.5. Cyfrowe wejście audio AES/EBU 

Możesz podłączyć urządzenie z wyjściem cyfrowym AES/EBU do cyfrowego wejścia audio AES/EBU w OPPO 
HA-1, używając cyfrowego kabla XLR-3 (110ohm). Sygnał cyfrowy zostanie przekonwertowany na postać 

analogową przez wewnętrzny DAC i przesłany do wyjść słuchawkowych oraz liniowych. To źródło wejściowe 
jest oznaczone jako AES/EBU zarówno na ekranie wyboru źródła „Source Selection”, jak i pilocie 

zdalnego sterowania. 

Cyfrowy kabel XLR-3 

 

UWAGA: 

 Wejścia cyfrowe audio: koaksjalne, optyczne oraz AES / EBU akceptują wyłącznie sygnały PCM stereo. 

Skompresowane sygnały audio, takie jak Dolby Digital lub DTS nie są obsługiwane. 

3.6.6. Wejście audio USB DAC (Typ B) 

Możesz podłączyć komputer bezpośrednio do OPPO HA-1 przy użyciu kabla USB-A -> USB-B. Pozwoli to na 

wykorzystanie twojego komputera jako cyfrowe źródło dźwięku i wypuszczenie dźwięku poprzez HA-1, 

korzystając z preferowanego przez Ciebie oprogramowania do odtwarzania muzyki. Sygnał cyfrowy zostanie 
przekonwertowany na postać analogową przez wewnętrzny DAC i przesłany do wyjść słuchawkowych oraz 

liniowych. To źródło wejściowe jest oznaczone jako USB DAC na ekranie wyboru źródła „Source 
Selection” oraz jako USB na pilocie zdalnego sterowania. 

Kabel USB 2.0 

 

UWAGA: 

 W zależności od używanego systemu operacyjnego oraz oprogramowania do odtwarzania muzyki, aby 

umożliwić odtwarzanie dźwięku z komputera za pomocą OPPO HA-1, może być wymagane 

zainstalowanie sterowników oraz specyficzne ustawienia i konfiguracja oprogramowania. Aktualne 
sterowniki oraz dodatkowe porady można znaleźć na stronie wsparcia OPPO HA-1 dostępnej na oficjalnej 

stronie internetowej OPPO. 
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3.6.7. Wejście USB audio dla urządzeń mobilnych 

Możesz podłączyć kompatybilny odtwarzacz iPod, iPhone lub iPad do portu wejściowego USB audio dla 
urządzeń mobilnych, znajdującego się na przednim panelu HA-1. Dla tego połączenia wymagany jest kabel 

30-pin -> USB lub Lightning™ -> USB dołączony do twojego urządzenia Apple. Cyfrowy sygnał audio z 
twojego urządzenia Apple zostanie przekonwertowany na postać analogową przez wewnętrzny DAC i 

przesłany do wyjść słuchawkowych oraz liniowych. To źródło wejściowe jest oznaczone jako MOBILE 
zarówno na ekranie wyboru źródła „Source Selection”, jak i na pilocie zdalnego sterowania. 

 

UWAGA: 

 USB współpracuje z iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad (4-tej generacji), iPad mini, iPod 

touch (5-tej generacji). 

3.6.8. Połączenie Bluetooth Audio 

Możesz podłączyć urządzenie przenośne z wbudowanym Bluetooth, takie jak smartfon lub cyfrowy 

odtwarzacz audio, poprzez włączenie Bluetooth, wyszukanie i połączenie z OPPO HA-1 w twoim urządzeniu 
mobilnym. Po pomyślnym sparowaniu i połączeniu urządzeń, cyfrowy sygnał audio Bluetooth zostanie 

przekonwertowany na postać analogową przez wewnętrzny DAC i przesłany do wyjść słuchawkowych oraz 
liniowych. To źródło wejściowe jest oznaczone jako BLUETOOTH na ekranie wyboru źródła „Source 

Selection” oraz jako BT na pilocie zdalnego sterowania. 

 

UWAGA: 

 Technologia Bluetooth działa również z dowolnym urządzeniem mobilnym lub komputerem, który 

obsługuje profil Bluetooth A2DP. 
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3.6.9. Konfiguracja Bluetooth 

Po wybraniu BLUETOOTH jako źródła wejściowego, na ekranie znajdującym się na przednim panelu 
wzmacniacza pojawi się status połączenia Bluetooth. Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze sparowane lub 

wcześniej sparowane urządzenie nie jest w zasięgu, na ekranie pojawi się komunikat Not Connected.  
W takim wypadku musisz włączyć Bluetooth w twoim urządzeniu mobilnym, wyszukać OPPO HA-1 i 

sparować urządzenia. Po udanym parowaniu HA-1 wyświetli informację o połączeniu „Connected”. 

Po sparowaniu urządzenia Bluetooth, HA-1 będzie próbował ponownie się z nim połączyć, gdy urządzenie 

znajdzie się w zasięgu, a w HA-1 zostanie wybrane wejście BLUETOOTH. Jeśli chcesz sparować nowe 

urządzenie, ale HA-1 jest już połączony z innym urządzeniem, należy odłączyć to urządzenie. Może to być 
wykonane przez rozłączenie z HA-1 w menu Bluetooth aktualnie podłączonego urządzenia lub chwilowe 

wyłączenie Bluetooth w tym urządzeniu. 

Jeśli proces parowania się nie powiedzie, status Bluetooth w HA-1 nadal będzie wyświetlał komunikat Not 

Connected. Jeśli tak się stanie, trzeba będzie ponownie spróbować przeprowadzić proces parowania. 
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4. Korzystanie z OPPO HA-1 

4.1. Podstawowa obsługa  

4.1.1. Włączanie/wyłączanie 

Gdy OPPO HA-1 jest wstępnie podłączony do zasilania sieciowego, pozostaje w trybie gotowości. Naciśnięcie 
przycisku zasilania spowoduje zaświecenie na niebiesko wskaźnika stanu zasilania, co wskazuje włączenie 

HA-1. Po włączeniu zasilania, na ekranie urządzenia pojawi się logo OPPO. Gdy wzmacniacz będzie w pełni 
gotowy do pracy, na wyświetlaczu pojawi się jeden z wstępnie wybranych ekranów głównych (Status, 

Spectrum lub VU Meter). 

Po uruchomieniu HA-1, ponownie naciśnięcie przycisku zasilania wyłączy urządzenie. Po chwili zgaśnie 
wskaźnik stanu zasilania wskazując, że HA-1 znajduje się w trybie gotowości. 

 

Przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania działa w taki sam sposób, jak przycisk zasilania na 
przednim panelu HA-1. 

4.1.2. Wyświetlacz na przednim panelu 

Gdy OPPO HA-1 znajduje się w normalnym trybie pracy, pokazuje na wyświetlaczu jeden z wstępnie 
wybranych ekranów głównych: Status, Spectrum oraz VU Meter. Nazywa się to wyborem ekranu 

głównego. 

 

Kiedy pojawi się jakiekolwiek działanie użytkownika, panel przedni wyświetlacza zmieni się odpowiednio. 
Ekran powinien być używany jako pomoc wizualna dla wszystkich działań użytkownika. 
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4.1.3. Wybór źródła 

Aktywne źródło sygnału wejściowego można wybierać obracając pokrętło wyboru źródła. Na wyświetlaczu 
pojawi się ekran wyboru źródła z wyróżnieniem aktywnego źródła. Kiedy pokrętło wyboru źródła zostanie 

obrócone w dowolnym kierunku, podświetlone zostanie nowe źródło wejściowe. Po wybraniu źródła 
sygnału, pozostawiając na nim kursor podświetlający lub naciskając pokrętło wyboru źródła, aktywne stanie 

się nowe źródło wejściowe, a wyświetlacz na przednim panelu powróci do ekranu głównego. 

 

Można również przełączać źródła sygnału bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk źródła na pilocie. 

4.1.4. Regulacja głośności 

Obracając pokrętło głośności w prawo lub w lewo, możesz zwiększać lub zmniejszać poziom głośności.  
Na wyświetlaczu pojawi się ekran głośności, w celu zapewnienia wizualnego odniesienia dla poziomu 

głośności. HA-1 realizuje regulację głośności w czysto analogowej postaci. Wartość numeryczna w dB 
wyświetlana na ekranie oparta jest na pomiarze położenia gałki głośności. To wskazuje przybliżone 

wzmocnienie lub poziom tłumienia wyjścia przedwzmacniacza w stosunku do sygnału wejściowego. Ze 

względu na logarytmiczny charakter krzywej regulacji głośności, całkowicie normalnym jest, że gdy porusza 
się pokrętło głośności w bardzo niskim zakresie, wyświetlana wartość zmieni się o kilka dB. Rzeczywista 

głośność słuchawek zależy od ich skuteczności, poziomu sygnału wejściowego oraz ustawień wzmocnienia 
wzmacniacza. 

 

Można również ustawić poziom głośności za pomocą przycisków VOLUME +/- znajdujących się na pilocie 

zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się ekran głośności, a pokrętło głośności obróci się do 
odpowiedniej pozycji. 

UWAGA: 

 Istnieje możliwość, że pokrętło głośności zostanie przypadkowo obrócone, gdy HA-1 będzie wyłączony. 

W celu zabezpieczenia obwodów wyjściowych, HA-1 posiada wbudowany w regulację głośności 

mechanizm zabezpieczający. Jeśli przy uruchamianiu wzmacniacza pozycja pokrętła głośności jest 
wyższa niż poprzednio używanego poziomu głośności przed włączeniem wzmacniacza, pokrętło głośności 

automatycznie powróci do poprzedniego poziomu głośności. Jeśli położenie pokrętła głośności jest niższe 
niż poziom głośności przed wyłączeniem, HA-1 utrzymuje nowy poziom głośności. 
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4.1.5. Wyciszenie 

Naciśnięcie przycisku MUTE na pilocie zdalnego sterowania wyłączy wyjście audio w HA-1, a na 
wyświetlaczu pojawi się ikona Mute. Wyciszenie można anulować, obracając pokrętło głośności, naciskając 

przycisk VOLUME +/- na pilocie zdalnego sterowania lub naciskając ponownie przycisk MUTE. 

 

Dla tych, którzy wykorzystują HA-1 zarówno jako wzmacniacz słuchawkowy, jak i przedwzmacniacz, istnieje 

możliwość przypisania przycisku MUTE wyłącznie do wyjścia przedwzmacniacza. W ten sposób użytkownik 
może wyciszyć swoje kolumny głośnikowe za pomocą przycisku MUTE, a jednocześnie dalej może słuchać 

przez słuchawki. Więcej informacji w sekcji Opcje wyciszania „Mute Operation” w rozdziale Obsługa 
zaawansowana. 

4.1.6. Sterowanie odtwarzaniem 

Gdy aktywnym źródłem wejściowym jest wejście USB DAC, wejście USB dla urządzeń mobilnych lub 

wejście Bluetooth, przyciski PLAY/PAUSE, PREV oraz NEXT na pilocie zdalnego sterowania są 
przekazywane do komputera lub urządzenia mobilnego. Ta funkcja pozwala na sterowanie odtwarzaniem 

przez uruchamianie, zatrzymywanie oraz przeskakiwanie do następnego lub poprzedniego utworu. Nie 
wszystkie programy lub urządzenia obsługują tę funkcję. Funkcja ta nie działa dla urządzeń podłączonych za 

pośrednictwem wejścia koaksjalnego, optycznego, AES/EBU, RCA stereo oraz zbalansowanego XLR. 
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4.2. Obsługa zaawansowana 

Dostęp do zaawansowanej konfiguracji OPPO HA-1 można uzyskać naciskając i obracając pokrętło wyboru 
źródła. Podstawowe operacje: 

 Naciśnij pokrętło wyboru źródła, aby uzyskać dostęp do ekranu zaawansowanej konfiguracji. 

 Jeśli pokrętło wyboru źródła zostanie natychmiast ponownie naciśnięte, bez wykonywania jakichkolwiek 

innych czynności, na bieżącym ekranie konfiguracji wyświetlony zostanie kolejny ekran konfiguracji. 

Wielokrotnie naciskając pokrętło wyboru źródła, po przejściu pętli po wszystkich dostępnych ekranach 
konfiguracyjnych, nastąpi powrót do ekranu głównego. 

 Na każdym ekranie konfiguracji podświetlona jest aktualnie wybrana opcja. Obróć pokrętło wyboru 

źródła, aby przesunąć kursor wyboru. Podświetlony wybór staje się aktywny, jeśli zostawisz na nim 
kursor wyboru lub naciśniesz pokrętło wyboru źródła, aby potwierdzić wybór. Po dokonaniu wyboru 

wyświetlacz powróci do ekranu głównego. 

 

Dostępne są poniższe ekrany konfiguracyjne: 

4.2.1. Wybór ekranu głównego „Home Screen Selection” 

Możesz wybrać jeden z trzech ekranów, który ma zostać ekranem głównym dla Twojego OPPO HA-1. Ekran 

główny jest wyświetlany, gdy HA-1 znajduje się w normalnym trybie pracy. 

 Status (domyślny wyświetlacz tekstowy) – wyświetla informacje o stanie źródła sygnału i strumienia 

audio. 

 Spectrum – w sposób dynamiczny wyświetla widmo częstotliwościowe sygnału audio. 

 VU Meter – para tradycyjnych wskaźników VU, wskazujących poziom sygnału audio.  
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4.2.2. Ustawienia jasności wyświetlacza „Screen Dimmer Setting” 

Możesz dostosować jasność wyświetlacza na przednim panelu. Dostępne są następujące opcje: 

 Normal (domyślny) - wyświetlacz będzie działał z pełną jasnością. 

 Dim (przyciemniony) - jasność wyświetlacza zostanie zmniejszona. 

 Off (wyłączony) - wyświetlacz zostanie wyłączony. Wszelkie interakcje użytkownika spowodują chwilowe 

pojawienie się obrazu, aby wyświetlić niezbędne informacje. Wyświetlacz wyłączy się ponownie, gdy  

HA-1 powróci do normalnego trybu pracy. 

 

Możesz także szybko dostosować ustawienia jasności wyświetlacza naciskając przycisk DIMMER na pilocie. 
Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje wybranie kolejnego trybu pracy wyświetlacza. 

4.2.3. Opcje wyciszania „Mute Operation” 

W przypadku korzystania z HA-1 zarówno w roli wzmacniacza słuchawkowego, jak i przedwzmacniacza, 
może być pożądane wyłączenie wyjścia przedwzmacniacza podczas słuchania za pomocą słuchawek. Na 

przykład, jeśli HA-1 jest podłączony do pary aktywnych kolumn głośnikowych, gdy chcesz słuchać przez 

słuchawki, łatwiejsze może być wyciszenie wyjścia przedwzmacniacza niż wyłączanie obu kolumn. 
Ustawienia opcji wyciszania przeznaczone są do tego rodzaju zastosowań. Określają one, jakie funkcje ma 

spełniać przycisk MUTE znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania.  

Dostępne są następujące opcje: 

 Mute All (wycisz wszystko) - gdy wciśnięty zostanie przycisk MUTE, wyciszone będzie zarówno wyjście 

słuchawkowe, jak i wyjście przedwzmacniacza. Stan ten jest sygnalizowany przez ikonę Mute widoczną 
na wyświetlaczu. Wyciszenie zostanie anulowane, jeśli przycisk MUTE zostanie naciśnięty ponownie lub 

gdy pokrętło głośności zostanie przekręcone. 

 Mute Pre Out (wycisz wyjście przedwzmacniacza) - gdy zostanie naciśnięty przycisk MUTE, wyciszone 

zostanie tylko wyjście przedwzmacniacza. Jest to sygnalizowane przez słowo "MUTE" wyświetlane obok 
poziomu głośności na wyświetlaczu. Wyciszenie zostanie anulowane po ponownym wciśnięciu przycisku 

MUTE. Regulacja pokrętła głośności nie anuluje wyciszenia, dlatego nadal można kontrolować głośność 
słuchawek, podczas, gdy wyjście przedwzmacniacza pozostaje wyciszone. Należy pamiętać, że po 

anulowaniu wyciszenia poziom wyjściowy przedwzmacniacza będzie określony przez aktualne położenie 

pokrętła głośności. Należy zachować ostrożność, jeśli słuchawek i głośników słuchasz na odmiennych 
poziomach głośności. 
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4.2.4. Wybór wzmocnienia słuchawek „Headphone Gain Selection” 

W celu właściwego dopasowania do czułości i impedancji używanych słuchawek oraz optymalnej jakości 
dźwięku, możesz wybrać ustawienie wzmocnienia na wyjściu słuchawkowym wzmacniacza pomiędzy 

wysokim i normalnym. Dostępne są następujące opcje: 

 High (wysokie) - układ wzmocnienia wyjścia słuchawkowego w HA-1 stosuje wysoki poziom 

wzmocnienia, który jest o 18dB wyższy niż w trybie Normal. To ustawienie jest zalecane dla słuchawek 

o niskiej czułości lub wysokiej impedancji. 

 Normal (normalne) – układ wzmocnienia wyjścia słuchawkowego w HA-1 stosuje normalny poziom 

wzmocnienia. Ustawienie te jest zalecane dla słuchawek o wysokiej czułości lub niskiej impedancji. 

 

Zasadą wyboru właściwego poziomu wzmocnienia jest znaleźć odpowiadającą nam głośność odsłuchu, która 

wykorzystuje górny zakres regulacji pokrętła głośności. Na ogół lepiej mieć pokrętło głośności ustawione na 
wysokim poziomie głośności, przy użyciu normalnego ustawienia wzmocnienia, zamiast pokrętło głośności 

mieć ustawione na niskim poziomie przy użyciu wysokiego wzmocnienia. 

UWAGA: 

 W celu uniknięcia nagłego głośnego dźwięku mogącego uszkodzić twój słuch lub słuchawki, należy 

zmniejszyć głośność przed zmianą ustawienia wzmocnienia słuchawek. 
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4.2.5. Tryb bezpośredni dla kina domowego „Home Theater Bypass Mode” 

Każde z wejść w HA-1 może być indywidualnie skonfigurowane do pracy w trybie bezpośrednim dla kina 
domowego „Home Theater Bypass”. Jeśli wejście sygnału będzie pracować w tym trybie, regulacja 

głośności dla wyjść przedwzmacniacza w HA-1 zostanie zablokowana. Poziom wyjściowy przedwzmacniacza 
będzie dokładnie taki sam, jak poziom sygnału wejściowego (wzmocnienie równe jeden). Funkcja ta 

pomaga w integracji HA-1, jako wysokiej klasy przedwzmacniacza stereo działającego w wielokanałowych 
systemach kina domowego. Poniższy schemat przedstawia typowe połączenie dla takiego systemu: 

 

W powyższym systemie, podczas słuchania źródeł stereo (np. odtwarzacz CD) muszą być włączone jedynie: 
wzmacniacz stereo, HA-1 oraz urządzenie źródłowe. Głośność jest regulowana przez HA-1. W przypadku 

słuchania źródeł wielokanałowych wszystkie urządzenia muszą być włączone, a głośność jest sterowana 

przez procesor dźwięku przestrzennego. Wejście w HA-1, które jest podłączone do procesora dźwięku 
przestrzennego (w tym przykładzie - wejście audio RCA), jest skonfigurowane w tryb Home Theater 

Bypass. Poziom wyjściowy przedwzmacniacza w HA-1 będzie dokładnie taki sam, jak poziom wyjściowy 
lewego i prawego kanału frontowego w procesorze dźwięku przestrzennego, ponieważ regulacja głośności w 

HA-1 zostanie pominięta. 

Ważne jest, aby skonfigurować wejście źródła sygnału w tryb Home Theater Bypass tylko wtedy, gdy 
podłączone urządzenie posiada własną regulację głośności. Nie należy podłączać urządzenia źródłowego 

(np. odtwarzacza CD lub DVD) bez regulacji głośności do źródła wejściowego pracującego w trybie Home 
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Theater Bypass, ponieważ wysoki poziom wyjściowy może spowodować uszkodzenie dalszych 

wzmacniaczy i głośników. 

Chociaż cyfrowe wejścia sygnału w HA-1 mogą być skonfigurowane w tryb Home Theater Bypass, nie 
jest to zalecane. Jest to spowodowane faktem, że większość źródeł cyfrowych nie posiada regulacji 

głośności. Jednakże, jeśli zamierzasz korzystać z HA-1 w postaci samego przetwornika DAC podłączonego 
do innego przedwzmacniacza z odpowiednią regulacją głośności, należy skonfigurować wejście cyfrowe 

sygnału źródłowego w tryb Home Theater Bypass. Dzięki temu sygnał z DAC-a będzie trafiał 

bezpośrednio do wyjść przedwzmacniacza omijając kontrolę głośności w HA-1. 

Tryb Home Theater Bypass dotyczy wyłącznie wyjścia przedwzmacniacza. Głośność wyjścia 

słuchawkowego dla wejść pracujących w trybie Home Theater Bypass będzie nadal kontrolowana przez 
HA-1. Ustawienie trybu Home Theater Bypass ma zastosowanie dla bieżącego źródła sygnału.  

W przeciwieństwie do innych ustawień, to ustawienie dotyczy konkretnego wejścia, a nie całego urządzenia. 

Jeśli potrzebujesz skonfigurować tryb Home Theater Bypass dla wielu źródeł sygnału, należy wybrać 
każde ze źródeł osobno, a następnie zmienić ustawienia.  

Dostępne są następujące opcje: 

 Standard (regulowany poziom głośności) – wybrane wejście sygnału znajduje się w trybie 

standardowym. Poziom wyjściowy przedwzmacniacza jest kontrolowany przez pokrętło głośności. 

 Bypass (stały poziom głośności) – wybrane wejście sygnału znajduje się w trybie Home Theater 

Bypass. Poziom wyjściowy przedwzmacniacza jest dokładnie taki sam jak sygnału wejściowego, a 
pokrętło głośności nie ma wpływu na głośność wyjściową przedwzmacniacza. 

 

Gdy wybrana jest opcja Bypass (stały poziom głośności), użytkownik zostanie poproszony o ponowne 

potwierdzenie wyboru ze względu na wysoki poziomu sygnału na wyjściu przedwzmacniacza. Proszę 

dokonać wyboru i nacisnąć pokrętło głośności, aby zatwierdzić. 

 



25 

Wejścia źródłowe, które znajdują się w trybie Home Theater Bypass są oznaczone napisem "BYPASS" na 

ekranie wyboru źródła. 

 

4.2.6. Przywrócenie ustawień fabrycznych 

Jeśli istnieje potrzeba zresetować HA-1 do ustawień fabrycznych, należy przytrzymać pokrętło wyboru źródła 
znajdujące się na panelu przednim, w tym samym czasie naciskając przycisk MUTE na pilocie. Wszystkie 

ustawienia użytkownika zostaną usunięte, a ustawienia fabryczne zostaną przywrócone. Pokrętło głośności 

automatycznie powróci do pozycji minimalnej. HA-1 wyłączy się automatycznie po przywróceniu ustawień 
fabrycznych. 
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5. Adnotacje 

5.1. Uwagi dotyczące wykorzystania 

 W celu przedłużenia żywotności twojego wzmacniacza słuchawkowego, zaleca się odczekać co najmniej 

30 sekund zanim go włączysz po poprzednim wyłączeniu. 

 W przypadku awarii, należy wyłączyć zasilanie urządzenia, odczekać 30 sekund, a następnie włączyć je 

ponownie. Jeśli problem nadal występuje, zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów lub skontaktuj 

się z serwisem OPPO. 

 Wyłącz urządzenie po zakończeniu korzystania z niego. 

5.2. Rozwiązywanie problemów 

Użyj tej tabeli, aby rozwiązać ogólne problemy z działaniem urządzenia. Jeśli masz problemy, których nie 
możesz rozwiązać, skontaktuj się z serwisem OPPO. 

Objaw Możliwy powód Rozwiązanie Strona 

Brak dźwięku Wyciszenie jest aktywne. 
Wyświetlacz pokazuje ikonę Mute. 

Naciśnij przycisk MUTE lub obróć pokrętło 
głośności, aby wyłączyć wyciszenie. 

18 

Głośność jest zbyt niska.   Naciśnij przycisk VOLUME +/- lub obróć 
pokrętło głośności, aby zwiększyć głośność. 

18 

Źródło sygnału wejściowego nie 
jest podłączone lub nie odtwarza 
dźwięku. 

Obróć pokrętło wyboru źródła lub naciśnij 
przycisk źródła na pilocie, aby wybrać 
aktywne źródło sygnału. 

18 

Kabel audio nie jest prawidłowo 
podłączony. 

Sprawdź kabel audio. Podłącz ponownie w razie 
potrzeby. 

10,11 

Awaria pilota Pilot zdalnego sterowania jest 
poza zasięgiem. 

Użyj pilota w zasięgu jego działania. 9 

Niski poziom naładowania baterii.  Wymień baterie. 8 

Usterka 
tymczasowa 

 Włączył się układ zabezpieczeń. Wyłącz urządzenie. Odczekaj 30 sekund, a 
następnie spróbuj ponownie. 

17 

Zakłócenia spowodowane przez 
inne urządzenia. 

Zidentyfikuj zakłócenia wyłączając inne 
urządzenia, a następnie przenieś lub wymień 
zakłócające urządzenie. 

2 
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5.3. Specyfikacja techniczna 

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Ogólne 

Wymiary (Sz. x Wys. x Gł.) 254 x 80 x 333 mm 

Waga 5.9 kg 

Zasilanie AC 110-120 V~ / 220-240 V~, 50/60 Hz 

Pobór mocy 70 W (działanie), 0.5 W (tryb standby) 

Wejście Sterujące (Trigger) 3.5 V – 15 V, minimum 10mA 

Wyjście Sterujące (Trigger) 12 V, maximum 100 mA 

Temperatura pracy 5 °C - 35 °C 

Wilgotność otoczenia 15% - 75% 

Rekomendowana impedancja słuchawek 32 Ohm – 600 Ohm 

Zbalansowane wyjście słuchawkowe XLR-4 rozkład pinów 1: L+, 2: L-, 3: R+, 4: R-, Obudowa: GND 

Wyjście słuchawkowe Jack 6.35 mm rozkład pinów 1: L, 2: R, 3: GND 

Zbalansowane wejście audio XLR 

Impedancja wejściowa 15k Ohm 

Maksymalny poziom sygnału wejściowego 18 Vrms, +27.3 dBu (0 dBu = 0.775 Vrms) 

Wejście audio RCA stereo 

Impedancja wejściowa 10k ohm 

Maksymalny poziom sygnału wejściowego 9 Vrms, +21.3 dBu (0 dBu = 0.775 Vrms) 

Wejścia cyfrowe Koaksjalne, Optyczne, AES/EBU 

Format wejściowy Stereo PCM 

Częstotliwość próbkowania 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz 

Rozdzielczość sygnału 16-bit, 24-bit 

Wejście USB DAC Audio (USB Typ B) 

Format wejściowy Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1 lub natywne) 

Częstotliwości próbkowania PCM 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz 

Rozdzielczość sygnału PCM 16-bit, 24-bit, 32-bit 

Częstotliwości próbkowania DSD 2.8224 MHz (DSD64), 5.6448 MHz (DSD128), 

11.2896 MHz (DSD256, tylko tryb natywny) 

Profile USB 2.0, USB Audio 2.0 

Wejście Mobilne USB audio (USB Typ A) 

Format wejściowy Stereo PCM 

Częstotliwości próbkowania PCM 44.1 kHz, 48 kHz 

Profile USB 2.0, USB Audio 2.0 

Wyjście zasilania VBUS +5 V, 2.1 A 

Wejście Bluetooth audio 

Standard Bluetooth 2.1+EDR 

Profile iAP, SPP, AVRCP, A2DP 

Format transmisji audio SBC, aptX 
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Parametry przetwornika C/A (DAC)  

Specyfikacja Wyjście XLR Wyjście RCA 

Poziom napięcia wyjściowego 4.6 ± 0.3 Vrms 2.3 ± 0.3 Vrms 

Pasmo przenoszenia 10Hz – 170kHz (+0/-3 dB) 10 Hz – 170 kHz (+0/-3 dB) 

(Testowane przy -10dBFS / 384kHz) 20Hz – 20kHz (+0/-0.07 dB) 20 Hz – 20 kHz (+0/-0.07 dB) 

THD+N, 1 kHz (Ważona A, 20Hz – 20kHz) < 0.00056% (< -105 dB) < 0.00056% (< -105 dB) 

Separacja kanałów > 105 dB > 105 dB 

Odstęp sygnał – szum 
(Ważona A, 20Hz – 20kHz) 

> 115 dB > 113 dB 

Dynamika 
(1 kHz -60dBFS, Ważona A, 20Hz – 20kHz) 

> 115 dB > 113 dB 

(Warunki testowe: wejście USB DAC w trybie Home Theater Bypass oraz pokrętło głośności na maksymalnej 
pozycji.) 

Parametry przedwzmacniacza 

Specyfikacja Wejście XLR – Wyjście XLR Wejście RCA – Wyjście RCA 

Poziom napięcia wyjściowego 4.6 Vrms 2.3 Vrms 

Pasmo przenoszenia 10 Hz–200 kHz (+0/-2 dB) 10 Hz–200 kHz (+0/-2 dB) 

20 Hz–20 kHz (+0/-0.04 dB) 20 Hz–20 kHz (+0/-0.04 dB) 

THD+N,1 kHz (Ważona A, 20Hz–20kHz) < 0.00056% (< -105 dB) < 0.00071% (< -103 dB) 

Separacja kanałów > 120 dB > 110 dB 

Odstęp sygnał – szum 
(Ważona A, 20Hz–20kHz) 

> 110 dB > 105 dB 

Dynamika 
(1 kHz-60dB, Ważona A, 20Hz–20kHz) 

> 120 dB > 115 dB 

Maksymalne wzmocnienie (100mVrms na 
wejściu) 

6 dB 6 dB 

(Warunki testowe: pokrętło głośności na maksymalnej pozycji oraz sygnał wejściowy, aby wysterować 
wyjście do nominalnego poziomu wyjściowego.) 

Parametry wzmacniacza słuchawkowego 

Specyfikacja Warunki 
Wejście XLR – 

Wyjście zbalansowane 

Wejście RCA – 

Wyjście jack 6.35 mm 

Maksymalna moc wyjściowa  
(na kanał) 

Przy 600 Ohm 2400 mW 600 mW 

Przy 32 Ohm 3000 mW 3500 mW 

Nominalna moc wyjściowa 
(na kanał) 
  

Przy 600 Ohm 800 mW 200 mW 

Przy 32 Ohm 2000 mW 500 mW 

Pasmo przenoszenia 10 Hz – 200 kHz (+0/-1 dB) 10 Hz – 200 kHz (+0/-1 dB) 

20 Hz – 20 kHz (+0/-0.04 dB) 20 Hz – 20 kHz (+0/-0.04 dB) 

THD+N, 1k Hz 
(Ważona A, 20Hz–20kHz) 

Moc nominalna < 0.0018% (< -95 dB) < 0.0056% (< -85 dB) 

50 mW < 0.001% (< -100 dB) < 0.0022% (< -93dB) 

Separacja kanałów > 120 dB > 90 dB 

Odstęp sygnał – szum 
(Ważona A, 20Hz–20 kHz) 

> 111 dB > 111 dB 

Dynamika 
(1 kHz -60 dB, Ważona A, 20Hz–20kHz) 

> 120 dB > 115 dB 

Impedancja wyjściowa 0.5 Ohm 0.7 Ohm 

(Warunki testowe: pokrętło głośności na maksymalnej pozycji oraz sygnał wejściowy, aby wysterować 
wyjście z obciążeniem 600Ohm do nominalnego poziomu wyjściowego.)  
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