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Witamy
Dziękujemy za wybranie produktu AURALiC. POLARIS przeznaczony jest dla miłośników
muzyki, którzy chcą uzyskać najwyższy poziom wydajności z jednego, niewielkiego
urządzenia. Jest to bezprzewodowy streamer, serwer muzyczny, DAC, przedwzmacniacz
z fazą fono i wzmacniacz mocy. POLARIS to najlepsze rozwiązanie dla Twojego systemu
HiFi.
!

Streaming bezprzewodowy high-end
POLARIS korzysta z wielokrotnie nagradzanej platformy Lightning Streaming firmy
AURALiC. Uruchomiona w 2014 r. Lightning Streaming to pierwsze rozwiązanie
streamingowe obsługujące technologię Quad-Rate DSD, PCM do 32Bit / 384K
przez sieć Wi-Fi. Lightning Streaming oferuje kilka innowacyjnych i unikalnych
funkcji, takich jak odtwarzanie bez przerw, lista odtwarzania na urządzeniu, pamięć
podręczną oraz funkcje Bit-Perfect Multi-Room. Platforma ta jest stale rozwijana
przez wewnętrzny zespół oprogramowania R & D firmy AURALiC, aby zapewnić
klientom regularne aktualizowanie nowych funkcji za pośrednictwem systemu
automatycznej aktualizacji oprogramowania.

!

17 źródeł wejściowych, w przyszłości jeszcze więcej
POLARIS może służyć jako domowe centrum muzyczne dla praktycznie każdego
źródła sygnału wejściowego. Czyta muzykę zapisaną na dysku USB, wewnętrznym
dysku twardym, udostępnionym folderze sieciowym i serwerze muzycznym DLNA /
UPnP. Poprzez wspólne użycie Lightning DS możesz także strumieniować TIDAL,
Qobuz i słuchać radia internetowego w dowolnym momencie. Wejścia AirPlay,
Songcast i Bluetooth POLARIS stanowią alternatywny sposób przesyłania ulubionej
muzyki z Apple Music, Spotify i innych serwisów za pośrednictwem smartfona lub
komputera.

!

Hybrydowa regulacja głośności
AURALiC wprowadza kolejną innowacyjną technologię: Hybrid Volume Control dla
POLARIS. Hybrydowa Kontrola Głośności wykorzystuje zarówno analogową, jak i
cyfrową regulację głośności, zapewniając optymalną wydajność i najlepszą z możliwych
jakość dźwięku. Analogowe tłumiki zmniejszają poziom sygnału w krokach 12dB,
podczas gdy wewnętrzna cyfrowa kontrola dźwięku DAC zapewnia niewielkie ilości
zmian głośności w każdym kroku. Wykorzystując tę technologię, układ DAC zawsze
działa w najlepszej jakości, przynosząc znacznie mniejsze zniekształcenia, lepszy
zakres dynamiki i wysoką jakość dźwięku przy niskim poziomie głośności.

!

Zegar Femto Master
Zegar Master Femto o podwójnej częstotliwości wewnątrz POLARIS został specjalnie
zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem modułu ESS Sabre DAC: z jedną
częstotliwością dla 44.1K i wielokrotnością 44.1K, a z inną częstotliwością roboczą
dla 48K. Ten projekt sprawia, że POLARIS działa z najwyższą dokładnością zegara
(równą trybie “EXACT” w VEGA) bez przerwy w pracy.
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
!

Należy zapoznać się ze wszelkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa
oraz użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z produktu oraz zachować je.

!

Ten produkt powinien być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania
wskazanego na tylnej ściance urządzenia. Jeżeli nie ma pewności co do
rodzaju swojej sieci zasilającej, należy skonsultować się ze sprzedawcą lub
zakładem energetycznym.

!

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

!

Nie należy używać produktu w pobliżu wody, czyli w wannie, zlewu kuchennego,
balii, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu itd.

!

Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia, które wytwarzają ciepło. Patrz
“Umieszczanie i okablowanie” na stronie 7.

!

Nie dopuszczaj, aby płyny lub jakieś obiekty wpadły do produktu. Nie
wystawiaj urządzenia na zamoknięcie i bryzgi. Nie należy umieszczać
zbiorników zawierających ciecz na górnej części urządzenia.

!

Czyść wyłącznie suchą, miękką szmatką.

!

Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwieranie lub zdejmowanie
elementów obudowy może narazić użytkownika na porażenie prądem. Wszelkie
naprawy należy kierować do autoryzowanego punktu. (Patrz ‘Serwis’ str. 20)

Gwarancja
AURALiC oferuje roczną gwarancję od daty zakupu, która może zostać przedłużona do 3letniej ograniczonej gwarancji. Dodatkowa 2-letnia ograniczona gwarancja jest dostępna
dla urządzenia POLARIS. Ta niezbywalna gwarancja jest dostępna dla oryginalnego
właściciela produktu, wypełniając rejestrację produktu, w tym oryginalne informacje o
sprzedaży od autoryzowanego dealera AURALiC w ciągu 30 dni od daty zakupu.
WAŻNE: UŻYWAJĄC POLARIS ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI OGRANICZONEJ
GWARANCJI (”GWARANCJA”) AURALIC NA CZAS (1) ROKU.
http://www.auralic.com/en-us/Lightning/EULA.html#Warranty
Gwarancja obejmuje wszystkie części i robociznę. Gwarancja jest nieważna, jeżeli szkoda
wynika z nadużycia, zaniedbania lub nieuprawnionej modyfikacji. Koszty związane ze
zwrotem tego produktu jest wyłącznym obowiązkiem właściciela. Wszystkie naprawy
muszą być wykonywane przez AURALiC lub przez upoważnioną agencję naprawy
AURALiC. Praca wykonywana przez osoby nieupoważnione powoduje utratę wszelkich
gwarancji. Produkty AURALiC są identyfikowane za pomocą numeru seryjnego
(S/ N) z tyłu urządzenia. Numer ten jest wymagany w celu potwierdzenia gwarancji.
Proszę podać swój numer seryjny, jeśli wymagana jest naprwa.
Zanim produkt zostanie oddany do serwisu, musi zostać wydany numer RMA przez
AURALiC. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z AURALiC w celu uzyskania
dalszych informacji. Urządzenia bez numeru RMA nie będą przyjmowane do serwisu.
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Rozpakowanie
Prosimy upewnić się, że nastepujące elementy
znajdują się w opakowaniu:
! POLARIS
! Kabel zasilający AC i kabel USB
! Pilot
! Instrukcja obsługi (ta książka)
! Anteny Wi-Fi (2 szt.)
Ostrożnie wypakuj każdy elemet, jeżeli cokolwiek jest uszkodzone lub czegokolwiek
brakuje, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub AURALiC (support@auralic.com).
Pamiętaj o zachowaniu oryginalnego opakowania wysyłkowego i wszystkich materiałów
opakowaniowych, ponieważ są one specjalnie zaprojektowane do ochrony urządzenia
podczas transportu lub wysyłki.
TRANSPORT PRODUKTU WYŁĄCZNIE W ORYGINALNYM OPAKOWANIU!

Umieszczenie i okablowanie
Umieszczenie
POLARIS powinien być umieszczony na solidnej i stabilnej powierzchni z dobrą wentylacją.
Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub
inne produkty (takie jak wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. Jego lokalizacja
lub stanowisko nie koliduje z właściwą wentylacją. Na przykład, nie wolno go umieszczać
na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory
wentylacyjne, lub umieszczać w zabudowanych instalacjiach, takich jak półki lub szafki,
które mogą utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.

Wymagania wentylacyjne
POLARIS rozprasza do 50 watów mocy podczas normalnego
dzisłania. Powinien mieć zapewnione co najmniej jeden cal przestrzeni
z tyłu i po obu stronach jego obudowy, aby zapewnić odpowiednią
wentylację. Należy unikać umieszczania go bezpośrednio nad innymi
urządzeniami wytwarzającymi ciepło.

Sprawdzenie napięcia sieciowego AC
POLARIS jest dostarczany z napięciem sieciowym ustawionym fabrycznie do pracy w
kraju docelowym. Ustawienie napięcia zasilającego jest oznaczone na tylnej ścianie
urządzenia, obok gniazdka przewód zasilającego. Ustawienie napięcia sieciowego nie
może
zostać zmienione przez użytkownika. Jeśli musi być zmienione, należy
.
skontaktować się ze sprzedawcą lub z AURALiC.
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Przewód zasilający posiada trzy-przewodową wtyczkę z uziemieniem (wtyczkę
posiadającą trzeci bolec uziemiający). Będzie pasować tylko do gniazdka z uziemieniem.
Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda, należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub AURALiC. Nie należy usuwać zabezpieczeń uziemienia.

POLARIS MUSI BYĆ UZIEMIONY I PRACOWAĆ POD
ODPOWIEDNIM NAPIĘCIEM! !

Okablowanie
Porty wejścia/wyjścia z tyłu urządzenia:

!
1

Wyjście prawego kanału głośnika

8

Wejście USB 2.0 High Speed

2

Wyjście lewego kanału głośnika

9

Wyjście USB DAC

3

Wielofunkcyjny kanał analogowy #1

10

Wejście dysków USB

4

Wielofunkcyjny kanał analogowy #2

11

Złącze Ethernet

5

Cyfrowe wejście zbalans. AES/EBU

12

Złącza anten WiFi

6

Cyfrowe wejście Coaxial

13

Główny włącznik zasilania

7

Cyfrowe wejście Toslink

14

Gniazdo zasilania AC

Prosimy upewnić się, że wszystkie komponenty systemu zostały
przed podłączaniem/odłączaniem kabli, w przeciwnym razie moiże
uszkodzenia urządzenia i unieważnienia gwarancji.

ZAWSZE WYŁĄCZAJ POLARIS PRZED OKABLOWANIEM!

7

wyłączone
dojść do

!

Wyjścia głośnikowe
Lewe i prawe wyjście głośnikowe może dostarczyć do 7A ciągłego prądu wyjściowego,
z zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Przed podłączeniem kabli głośnikowych
POLARIS należy wyłączyć.

!

Wielofunkcyjne kanały analogowe #1 i #2
Kanał analogowy # 1 może być skonfigurowany jako wejście fazowe MM phono
lub wejście liniowe; kanał analogowy # 2 może być skonfigurowany jako wyjście
fazowe liniowe lub wyjście przedwzmacniacza. Szczegółowe informacje o funkcjach
kanałów można znaleźć na stronie 19.

NIGDY NIE ZWIERAJ JAKICHKOLWIEK WYJŚĆ DO UZIEMIENIA!
SPOWODUJE TO TRWAŁE USZKODZENIE URZĄDZENIA I
UNIEWAŻNI GWARANCJĘ!

!

WiFi, Ethernet dla Lightning Streaming
Lightning Streaming może być aktywowany przez połączenie WiFi lub Ethernet.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji POLARIS w sieci domowej można
znaleźć na stronie 14.

!

Wejście dysków USB
Port USB umożliwia dostarczenie prądu 5V / 500mA do zasilania napędu USB.
Zalecamy używanie dysków USB z własnym zasilaniem, aby uzyskać lepszą jakość
dźwięku. Aby odtworzyć muzykę zapisaną na napędzie USB, najpierw należy
połączyć POLARIS z siecią domową, patrz informacje na stronie 14.

!

Wyjście USB DAC
Używając POLARIS jako Lightning streamer, możesz połączyć POLARIS z DAC
USB, czyniąc go samodzielnym cyfrowym streamerem. Aby korzystać z tej funkcji,
należy najpierw podłączyć POLARIS do sieci domowej, patrz informacje na stronie
14.

!

Wejścia cyfrowe AES/EBU, Coaxial i Toslink
Wejścia cyfrowe AES / EBU, Coaxial i Toslink są indywidualnie buforowane.
Maksymalna częstotliwość próbkowania obsługiwana przez te porty wynosi 24 Bit /
192 KHz.

!

Wejście USB 2.0 High Speed
Wejście USB 2.0 wykorzystuje asynchroniczny tryb transmisji i jest buforowane
przez technologię ActiveUSB AURALiC w celu dalszego zmniejszenia efektów
jitter. Wejście USB obsługuje sygnały PCM do 32 bitów / 384 kHz, strumienie
DSD przy częstotliwościach 2,8224 MHz i 5,648 MHz przez protokół DoP V1.1
i DSD256 przez Native DSD na komputerze z systemem Windows z wybranym
kompatybilnym oprogramowaniem do odtwarzania lub innym streamerem na bazie
Linux. Specjalny sterownik jest wymagany do prawidłowego funkcjonowania w
systemie Windows PC, patrz “POLARIS jako DAC USB” na stronie 15.

!

Gniazdo zasilania AC
Zalecamy, aby POLARIS posiadał oddzielne zasilanie, aby zapewnić izolację od
innych cyfrowych elementów źródłowych korzystających z zasilacza. Zużycie
energii Polaris jest mniejsze niż 30 W, a więc ciężki przewód zasilający nie jest
zalecany, gdyż może uszkodzić gniazdo zasilania na tylnej stronie urządzenia.
Przed ponownym podłączeniem zasilania należy sprawdzić napięcie zasilania
sieciowego na tylnej stronie urządzenia.
8

Działanie
Panel przedni POLARIS oraz wyświetlacz:

!
1

Wskaźnik działania

5

2

Wskaźnik wejścia / stan odtwarzania 6

Wskaźnik zasilania LED

3

Wskaźnik samplingu / czas odtw.

7

Pokrętło sterowania

4

Wskaźnik poziomu głośności

8

Port USB (dla połączenia dysków
USB)

Wskaźniki funkcji specjalnych

Włączanie/wyłaczanie
POLARIS włącza się, gdy główny włącznik zasilania (13 z tyłu urządzenia) zostanie
przełączony na pozycję “I”, i zostaje wyłączony, gdy przełącznik zasilania znajduje się w
położeniu “O”.
Gdy tylko POLARIS zostanie włączony, przejdzie do trybu uśpienia. W trybie uśpienia
POLARIS wyłącza tylko niektóre części obwodów cyfrowych, zachowując układy
analogowe i zegar Femto atywne. Wskaźnik działania (1) będzie wyświetlany z małą
jasnością w trybie uśpienia.

Obsługa pilotem RC-1
Układ przycisków pilota oraz ich numeracja:
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1. Uruchamianie
Po włączeniu zasilania, POLARIS będzie w trybie uśpienia automatycznie. Aby
uruchomić urządzenie, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania (01), POLARIS uruchomi
autotest i uruchomi się. Operacja ta jest dostępna tylko na głównym ekranie i jest
niedostępna w menu.
2. Regulacja głośności
W zależności od ustawień, głośność można regulować przyciskami VOL- (05) i VOL
+ (06) lub dół (11) i góra (10). Jedno naciśnięcie spowoduje zmianę głośności o
jeden krok, dalsze naciskanie zmienia głośność w sposób ciągły. POLARIS
może wyczuć długość naciśnięcia przycisków i zastosować odpowiednie
przyspieszenie zmian, im dłużej przycisk głośności jest wciśnięty, tym szybciej
głośność ulegnie zmianie. Operacja ta jest dostępna tylko na głównym ekranie i jest
niedostępna w menu.
3. Wybór wejścia
Wejście można wybrać i przełączać natychmiast, naciskając jeden z przycisków: IPOD
(51), USB (14), AES (17), COAX (18), TOS (15), SE1 (50) i SE2 (4B). Odpowiedni
wskaźnik wejścia (2) pojawi się na ekranie głównym. Jeśli chcesz używać streamingu:
AirPlay, Bluetooth i innych kanałów wejściowych związanych z przesyłaniem
strumieniowym, skorzystaj z IPOD (51). Ta operacja jest dostępna tylko na głównym
ekranie i jest niedostępna w menu.
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4. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
Wyświetlacz można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk DISPLAY (09) i ponownie
aktywować go przez naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie. Operacja ta
jest dostępna tylko na głównym ekranie i jest niedostępna w menu.
5. Wyciszanie/przywracanie dźwięku
Naciśnięcie przycisku MUTE (02) na pilocie będzie na przemian wyłączać i włączać
dźwięk. Wartość głośności na głównym ekranie będzie migać, gdy urządzenie
jest ustawione na MUTE.
6. Kontrola streamingu
W przypadku użycia POLARIS z funkcją strumieniowego przesyłania Lightning,
następująca funkcja będzie odwzorowana na pilocie zdalnego sterowania:
Funkcja

Przycisk na pilocie

Play/Pause

0C

Stop

0D

Fast Forward

0B

Backward

0A

Next Track

07

Previous Track

08

Shuffle

1D

Repeat

1C

7. Operacje w menu
■

Wchodzenie i wychodzenie do/z menu
Aby wejść do menu ustawień, naciśnij przycisk MENU (4A) na
głównym ekranie. Aby wyjść z menu w dowolnej pozycji, naciśnij przycisk
EXIT (03) lub POWER (01). Wszelkie poprzednie czynności nie zostaną
zapisane z wyjątkiem ustawienia balansu (patrz strona 17) po operacji
wyjścia. Jeśli żadna czynność nie jest wykonywana przez 15 sekund, POLARIS
automatycznie przejdzie do ekranu głównego.

■

Wybór pozycji menu i potwierdzenie pozycji
Istnieją dwa sposoby, aby wybrać pozycję menu. Pierwszym z nich jest
użycie przycisków nawigacyjnych: góra (10), dół (11), prawo (12) i
lewo (13) w dowolnej pozycji w menu. Alternatywnym sposobem jest
użycie przycisków numerycznych od 1 do 6 (41 do 46), aby wybrać pozycję
menu za pomocą odpowiedniego numeru. Aby potwierdzić operację lub
wejść do wybranego menu, naciśnij przycisk OK (0F). Jeśli żadna czynność
nie jest wykonywana przez 15 sekund, POLARIS automatycznie przejdzie do
ekranu głównego.

8. Uśpienie
Naciśnij przycisk # 01 (POWER) na pilocie, pojawi się okno dialogowe w
celu potwierdzenia operacji, wybierz YES(domyślnie) i naciśnij przycisk OK
(0F), urządzenie przejdzie w stan uśpienia lub NO, aby zrezygnować.

Jesli żadna czynność nie jest wykonywana przez 15 sekund, POLARIS
automatycznie przejdzie do ekranu głównego. Możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk
# 01 (POWER) przez 5 sekund, aby przestawić urządzenie bezpośrednio do trybu
uśpienia bez potrzeby wybierania Yes jako potwierdzenia.

Obsługa pokrętłem
POLARIS wykorzystuje również pokrętło (7) do wszystkich operacji, jeśli nie chcesz używać
pilota. Przełącznik obrotowy może być obracany w kierunku zgodnym lub przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara w 20 stopniach dla pełnego cyklu, jego naciśnięcie
oznacza potwierdzenie.
9. Uruchamianie
Po włączeniu zasilania, POLARIS będzie w trybie uśpienia. Aby uruchomić
urządzenie, należy krótko nacisnąć pokrętło. POLARIS rozpocznie autotest i
uruchomi się.
10. Regulacja głośności
Najprostszym sposobem, aby zmienić głośność jest użycie pokrętła na głównym
ekranie. Obrót w prawo zwiększa głośność, obrót w lewo zmniejsza głośność. POLARIS
wykrywa prędkość obrotów i stosuje odpowiednie przyspieszenie. Przy małej
prędkości, pojedynczy etap obrotu oznacza jeden etap zmiany głośności, im wyższa
prędkość obracania, tym więcej etapów zmiany głośności.
11. Operacje w menu
Aby wejść do menu ustawień, należy krótko nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić
elementy menu, obrócenie pokrętła podświetli wybraną pozycję menu w sekwencji.
Aby wejść do wybranej pozycji menu lub potwierdzić operację, należy krótko
nacisnąć pokrętło. Jeśli żadna czynność nie jest wykonywana przez 15 sekund,
POLARIS automatycznie przejdzie do ekranu głównego.
12. Uśpienie
Wciśnij i przytrzymaj pokrętło na głównym ekranie przez 3 sekundy, pojawi się
okno dialogowe w celu potwierdzenia operacji, wybierz YES (domyślnie) i naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić, lub wybierz NO i naciśnij pokrętło, aby zrezygnować. Jeśli
żadna czynność nie jest wykonywana przez 15 sekund, POLARIS automatycznie
przejdzie do ekranu głównego.

POLARIS jako streamer
Aby używać POLARIS jako streamera, musisz podłączyć urządzenie do sieci domowej
i sterować nią za pośrednictwem oprogramowania sterującego AURALiC Lightning DS.
Lightning DS jest dostępny bezpłatnie do pobrania w sklepie Apple App Store. Wymagany
jest iPad (iPad 2 lub nowszy model), iPhone (model 4S lub nowszy) lub iPod touch (5
generacji lub nowszy). Funkcja transmisji strumieniowej POLARIS będzie również
kompatybilna z oprogramowaniem sterowania OpenHome / UPnP innej firmy lub Roon,
jednak początkowe ustawienia, takie jak konfiguracja sieci WiFi, można wykonać tylko
za pośrednictwem Lightning DS.
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! posiada wbudowany animowany przewodnik, który pomoże Ci skonfigurować
Lightning DS
POLARIS w sieci domowej. Gorąco polecamy postępować zgodnie z instrukcjami, aby
zakończyć konfigurację urządzenia.
Ponieważ oprogramowanie urządzenia POLARIS i Lightning DS są regularnie
aktualizowane przy użyciu nowych funkcji, odwiedź nasze centrum pomocy technicznej
online, aby uzyskać najnowszy dokument i podręcznik użytkownika.
Prosimy odwiedzić: SUPPORT.AURALIC.COM w celu
uzyskania najnowszej wersji instrukcji Lightning Streaming
dla POLARIS.

POLARIS jako samodzielny DAC USB
Apple Mac OS X 10.6.4 lub nowszy, systemy Linux obsługujące urządzenia audio USB
2.0 oraz wszystkie mosty strumieniowe AURALiC Lightning, takie jak ARIES, nie
wymagają instalacji sterowników.
Sterownik USB jest wymagany do prawidłowego działania we wszystkich systemach
operacyjnych Microsoft Windows, w tym Windows 7/8/10. Należy pamiętać, że obsługa
systemu Windows XP i Vista nie jest już obsługiwana.
Możesz pobrać najnowszą wersję sterowników USB do systemu operacyjnego Windows
za
pośrednictwem
naszej
strony
pomocy
technicznej
pod
adresem:
SUPPORT.AURALIC.COM.

Dla systemów Mac OS i Linux nie jest wymagany sterownik.
Odwiedź strone SUPPORT.AURALIC.COM, aby uzyskać
najnowszą wersję sterownika USB Audio dla systemu Windows
(Windows 7, 8, 10 i nowsze)
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POLARIS jako przedwzmacniacz analogowy
POLARIS posiada dwa wielofunkcyjne kanały analogowe (AN1 i AN2), które mogą być
konfigurowane jako wejścia liniowe, wejścia fazy fono MM lub wyjście przedwzmacniacza.
Aby skonfigurować funkcje AN1 i AN2, przejdź do menu SYSTEM i ustaw funkcje
kanałów poprzez menu AN1 FUNCTION i AN2 FUNCTION (na stronie 19).
Aby przełączyć się na wejście AN1 lub AN2, przejdź do menu INPUT i wybierz
odpowiednią pozycję (na stronie 16).
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Menu operacyjne
1. INPUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AES
Przełącza pomiędzy kanałami wejścia AES/EBU.
COAX
Przełącza na kanał wejściowy COAXIAL.
STREAM (domyślnie)
Przełącza POLARIS w tryb streamera.
TOSLINK
Przełącza na kanał wejściowy TOSLINK.
NEXT
Przechodzi do menu INPUT str. 2.
BACK
Powrót do poprzedniego menu.

2. INPUT (str. 2)
1. USB HS
Przełącza na kanał wejściowy USB High Speed.
2. AN1
Przełącza na kanał wejściowy analogowy #1.
3. AN2
Przełącza na kanał wejściowy analogowy #2. Ta opcja nie jest dostępna, gdy kanał
analogowy # 2 jest skonfigurowany jako wyjście przedwzmacniacza.
4. BACK
Powrót do poprzedniego menu.

3. BALANCE
Menu służące do ustawienia równowagi między kanałami lewym i prawym. Jeżeli
równowaga pomiędzy nimi nie jest identyczna, ikona:
pojawi się na głównym
ekranie w prawym górnym rogu przypominając o użyciu tej opcji. Domyślna
wartość dla tego menu, to lewy = prawy.

4. PHASE
1. NORMAL (domyślnie)
Ustawia fazę analogowych wyjść bez zmian.
2. INVERT
Odwracanie fazy wyjścia analogowego. Ikona: !
pojawi się na głównym
ekranie w prawym górnym rogu przypominając o użyciu tej opcji.
3. BACK
Powrót do poprzedniego menu.
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5. FILTER
1. PRECISE (domyślny)
PRECISE oferuje najlepszą wydajność pomiarową z płaskiej odpowiedzi
częstotliwościowej oraz jest rozszerzony na górne partie. Tryb ten ma bardzo
małe tętnienia w zakresie pasma i najlepsze osiągi tłumienia stop-band. PRECISE
jest najlepszy dla odtwarzania muzyki symfonicznej.
2. DYNAMIC
DYNAMIC wykazuje łagodniejszą krzywą odwijającą częstotliwości; utrzymuje
wysoką wydajność in-band i stop-band na rzecz niewielkich tłumień
wysokich tonów. DYNAMIC jest najlepszy dla odtwarzania lekkiego jazzu, muzyki
kameralnej i fortepianu.
3. BALANCE
BALANCE został zaprojektowany, aby zminimalizować efekty “pre-ringing” i
“echo” . W rezultacie, ten tryb dźwiękowy jest bardzo gładki. Jednak ze
względu na powolny roll-off przy wysokich częstotliwościach, może on utracić
pewne szczegóły wysokich tonów dla niektórych typów muzyki. BALANCE jest
najlepszy dla wokalu, jazzu i muzyki rozrywkowej.
4. SMOOTH
Wszystkie filtry w tym trybie są zaprojektowane tak, aby zoptymalizować
subiektywne wrażenia słuchowe do maksimum. Przez stosowanie wzorca
minimalnej fazy, nie wystepuje efekt “pre-ringing” w tym trybie, efekt “echo” jest
również ograniczony tak, jak to możliwe. SMOOTH jest opcją “all-best” dla
korzystania z muzyki.
5. BACK
Powrót do poprzedniego menu.

6. SYSTEM
1. VOL.MOD
1. MASTER
Wszystkie kanały wejściowe użyją tych samych ustawień głośności. Głośność
domyślna przy pierwszym użyciu: 20
2. INDVDL (default)
Każdy kanał wejściowy posiada własne ustawienia głośności. Po przełączeniu
na nowy kanał wejściowy, POLARIS będzie wzmacniać powoli, aby
uniknąć nagłego głośnego dźwięku. Domyślna głośność dla każdego
kanału wejściowego wynosi 20
3. BACK
Powrót do poprzedniego menu.

2. DISPLAY
1. KEEP ON (domyślny)
Wyświetlacz będzie swiecić się dopóki zostanie ręcznie wyłączony za
pomocą pilota. Wyświetlacz zaświeci się ponownie przy dowolnym przycisku
na pilocie lub pokrętła.
2. AUTO OFF
Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 15 sekundach bezczynności.
Będzie świecić ponownie przy dowolnym przycisku na pilocie lub pokrętła.
3. DIM
Ustawia jasność na niską.
4. NORMAL (domyślnie)
Ustawia jasność na średnią.
5. BRIGHT
Ustawia jasność na wysoką.
6. BACK
Powrót do poprzedniego menu.
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3. REMOTE
1. VOL- / + (Default)
Użyj VOL- or VOL+ na pilocie, aby ustawic głośność.
2. DOWN / UP
Użyj przycisków DOWN i UP na pilocie, aby ustawić głośność. Ponieważ
TAURUS PRE (nasz zrównoważony przedwzmacniacz) wykorzystuje
VOL- lub VOL+, aby regulować głośność, ustawienie to separuje operacje
głośności z różnych jednostek
3. BACK
Powrót do poprzedniego menu.

4. RESET

Kasowanie wszystkich ustawień użytkownika, przywrócenie ustawień
fabrycznych. Komunikat ostrzegawczy będzie wyświetlany przed procedurą.

5. NEXT

Przejście do str. 2 SYSTEM.

6. BACK

Powrót do poprzedniego menu.

7. SYSTEM (str. 2)
1. WIFI AP
Korzystając z tej operacji, POLARIS utworzy sieć WiFi o nazwie “AURALiCLightning”. Łacząc się z tą siecią można połączyć się z POLARIS za pomocą
Lightning DS w celu sterowania POLARIS przy pomocy WiFi lub Ethernet. Przed
rozpoczęciem operacji zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

2. NETWORK
Wyświetl aktualny stan połączenia sieci POLARIS, taki jak typ połączenia,
adres IP, nazwa sieci WiFi i inne.

3. ABOUT
Wyświetla informacje o tym urządzeniu, w tym typ urządzenia, wersje S/N,
sprzętu i oprogramowania układowego (firmware).

4. AN1 FUNCTION
1. PHONO
Konfiguruje kanał analogowy # 1 jako wejście fazy fono na MM.
2. LINE IN
Konfiguruje kanał analogowy # 1 jako wejście liniowe.

5. AN2 FUNCTION
1. LINE IN
Konfiguruje kanał analogowy # 2 jako wejście liniowe.
2. PRE OUT
Konfiguruje kanał analogowy # 2 jako wyjście przedwzmacniacza.

6. BACK
Powrót do poprzedniego menu.
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Konserwacja i serwis
Konserwacja
POLARIS nie wymaga regularnej konserwacji w trakcie normalnego użytkowania.
Jednakże, istnieje kilka rzeczy, które pomogą utrzymać go w dobrej kondycji
operacyjnej i estetycznej:
Czyszczenie
Czyść tylko obudowę miękką, suchą szmatką.
Długi czas nieużywania
Odłącz POLARIS od zasilania podczas długiego czasu nieużywania.

Serwis
Jeśli POLARIS napotka problem, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z AURALiC.
Nie narażaj się na utratę gwarancji pozwalając osobom nieupoważnionym naprawiać
urządzenie. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Otwieranie
pokrywy może narazić na porażenie prądem, a także utratę gwarancji.
Zanim POLARIS zostanie przekazany do serwisu, numer RMA (Return Material
Authorization) musi być wydany przez AURALiC. Należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub z AURALiC w celu uzyskania dalszych informacji.

Kontakt
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej:

AURALIC (Beijing) Technolgoy Co., Ltd.
1F, Building No.7, No.1A Chaoqian Road
Beijing, 102200
China
support@auralic.com
www.auralic.com
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Rozwiązywanie problemów
Brak zasilania
!
!
!

Należy upewnić się, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka
sieciowego oraz gniazda zasilania z tyłu obudowy urządzenia.
Spróbuj wymienić kabel zasilający.
Sprawdź napięcie zasilania wskazane z tyłu obudowy urządzenia i upewnij się, że
takie samo obowiązuje w miejscu korzystania z urządzenia.

Brak dźwieku lub słaby dźwięk
!
!
!
!
!

Sprawdź połączenia wszystkich kabli POLARIS z pozostałymi komponentami.
Jeśli używasz portu USB upewnij się, że program do odtwarzania nie jest wyciszony.
Upewnij się, że pozostałe komponenty są włączone.
Upewnij się, że wszelkie powiązane komponenty podłączone do wybranego wejścia,
mają słyszalny sygnał wyjściowy.
Spróbuj zresetować POLARIS (wyłącz POLARIS, nastepnie włącz ponownie).

Zniekształcony lub częściowy dźwięk
!
!
!

Sprawdź kable wyjściowe łączące VEGA z wzmacniaczem/przedwzmacniaczem,
głośnikami. Upewnij się, że są prawidłowo podłączone.
Upewnij się, że wszystkie połączenia głośników są szczelne i żadne kosmyki drutu
nie powodują zwarcia w zaciskach głośnikowych.
Spróbuj zresetować POLARIS (wyłącz POLARIS, nastepnie włącz ponownie).

Szum/buczenie
!
!
!

Sprawdź, czy połączenia kabli pomiędzy POLARIS a pozostałymi komponentami są
poprawne.
Upewnij się, że kable wyjściowe pomiędzy TAURUS MKII i wzmacniaczem nie
są prowadzone w pobliżu przewodów AC, transformatorów i innych urządzeń
wywołujących EMI.
Może pomóc podłaczenie wszystkich komponentów systemu audio do jednego
obwodu AC, aby miały wspólne uziemienie.
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Specifikacje
Moc wyjściowa ciągła

120W/180W (8ohm/4ohm)

Pasmo przenoszenia

20 Hz - 20 KHz, +/- 0.1 dB*

THD+N

<0.01%, 20Hz-20KHz@1W

IMD

<0.01%, 20Hz-20KHz@1W

Wejścia streamingowe

Network shared folder
USB Drive
Internal Music Storage**
uPnP/DLNA Media Server
TIDAL and Qobuz streaming
Internet Radio
AirPlay
Bluetooth
Songcast
RoonReady

Wejścia cyfrowe

1*AES/EBU
1*Coaxial
1*Toslink
1*USB device to computer
2*USB host to storage and DAC
1*RJ45 Gigabit Ethernet
1*802.11b/g/n/ac Tri-Band WiFi

Wejścia analogowe

Line Stage (Input Sensitivity: 2Vrms)
MM Phono Stage(Gain: 36dB, 65mV at maximum)

Wyjścia analogowe

Single-Ended RCA (6Vrms @ 0dBFS)
Loudspeaker Binding Post

Obsługiwane formaty
plików

AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC,
MP3, OGG, WAV, WV and WMA

Obsługiwane formaty
cyfrowe

All PCM from 44.1KS/s to 384KS/s in 32Bit***
DSD64, DSD128, DSD256***
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Napięcie wyjściowe

4Vrms at 0dBFS (XLR)
2Vrms at 0dBFS (RCA)

Oprogramowanie
sterujące

AURALiC Lightning DS for iOS
AURALiC RC-1 remote control
OpenHome compatible control software
uPnP compatible control software
Roon

Pobór mocy

Sleep: <10W
Playback: 450W at max.

Wymiary

13’W x 10.2’D x 2.6’H (33cm x 26cm x 6.5cm)

Waga

10.0 pounds (4.5kg)

Wykończenie

Matte Black / Matte Silver

* Testowany w trybie filtra Precise dla wszystkich częstotliwości próbkowania
** Z zainstalowanym opcjonalnym 2,5-calowym HDD lub SSD
** 352.8KS / s i 384KS / s są obsługiwane wyłącznie przez wejście streamingowe i USB
*** 32-bit jest obsługiwany wyłącznie przez wejście streamingowe i USB
*** “DoP V1.1” lub natywny protokół DSD wyłącznie przez wejście streamingowe i USB
Wszelkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadamiania.
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Niniejszym AURALIC oświadcza, że POLARIS
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
IMPORTER:
MIP sp. z o. o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa

!

www.auralic.pl
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