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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji, w tym grafika, tekst, kod 

lub interaktywne funkcje nie mogą być powielane bez pisemnej zgody AURALiC lub jej 

licencjodawców. Zawartość tego podręcznika jest przeznaczona wyłącznie do użytku 

informacyjnego, może ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinna być interpretowana 

jako zobowiązanie ze strony AURALiC. AURALiC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w tym podręczniku. AURALiC, 

inspire the music, ActiveUSB, AFN402, Alire, Purer-Power oraz ich loga graficzne są 

znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy AURALiC w 

Hongkongu i / lub innych krajach. Znaki handlowe AURALiC nie mogą być stosowane w 

połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest AURALiCa, mogące 

powodować dezorientację klientów, tudzież dyskredytujące lub kompromitujące AURALiC. 

Wszystkie pozostałe znaki towarowe nie będące własnością AURALiC, które pojawiają 

się na tej stronie są własnością ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być powiązani 

lub sponsorowani przez AURALiC. 
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Witamy 

 

Dziękujemy za wybranie produktu AURALiC. VEGA jest nową generacją cyfrowych pro-

cesorów audio rozwijanych z myślą "poszukiwania nieskazitelnego dźwięku". Pełen por-

tów I/O oraz zaawansowanych funkcji, stanie się kluczowym elementem systemu stereo 

high-end. 

  

 Procesorf audio AURALiC Sanctuary 

Procesor dźwięku Sanctuary, serce Vega, jest oparty na wielordzeniowej archi-

tekturze ARM9 z możliwością obliczeń 1000MIPS (milionów instrukcji na sekundę), 

idealny do obsługi wielokanałowej muzyki w wysokiej rozdzielczości. VEGA obsługuje 

format DXD (sygnały 352.8KS/s i 384KS/s PCM 32bit), jak również strumień DSD 

2.8224MHz i 5.6448MHz w natywie poprzez protokół transmisji 'DoP' v1.1. 

  

 Megahertz Upsampling 

Wewnętrzny algorytm megahertz upsampling może przetwarzać i up-samplować 

wszystkie przychodzące sygnały PCM do 1.5MHz 32bit, który nie tylko poprawia 

dokładność DAC, ale również tworzy nową częstotliwość Nyquist dla wszystkich 

sygnałów PCM dalej od górnego końca częstotliwości dźwięku . W rezultacie, nasi 

inżynierowie są w stanie zaprojektować zupełnie nową strukturę układów analo-

gowych o większej przepustowości i szybszego tempa narastania napięcia wyjścio-

wego.  

  

 Femto Master Clock 

Zegar wykorzystuje lotniczej klasy oscylator kwarcowy, linearny zasilacz o ultra 

niskim poziomie szuów oraz technologię kompensacji temperatury do generowania 

zegara głównego z bardzo niskim jitterem 82 femtosekund. Co ważniejsze, szumy 

fazowe, które wpływają znacząco na jakość dźwięku zostały drastycznie zredu-

kowane do -168dBc / Hz. 

  

 Tryb elastycznego filtrowania 

VEGA posiada sześć wbudowanych trybów filtrów i każdy zawiera kilka filtrów 

cyfrowych zoptymalizowanych dla odpowiednich częstotliwości próbkowania. Filtry te 

są opracowywane przy użyciu subiektywnych odczuć słuchowych AURALiCa i 

obiektywnych danych testowych, które mają na celu optymalizację wrażeń odsłu-

chowych różnych rodzajów muzyki we wszystkich formatach. 

  

 Moduł wyjściowy AURALiC ORFEO Class-A 

Aby zapewnić napędzanie różnych obciążeń oraz współgrać z różnymi wzmacni-

aczami, VEGA została wyposażona w opatentowany przez AURALiC moduł 

wyjściowy ORFEO klasy A. Najważniejszą cechą tego modułu jest używanie bardzo 

wielu komponentów sygnałowych o jak najlepszej charakteystyce liniowej. 

Umieszczając je przy pomocy procesu balansu termicznego oraz polaryzując do 
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klasy A, ORFEO osiąga imponującą wydajność zniekształceń pętlowych otwartych 

na poziomie poniżej 0.001%.  
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WAŻNE INSTRUKCJE 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 zasi-

lającej, 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 zawiera-

jących ciecz na górnej części urządzenia. 

 

 Czyść wyłącznie suchą, miękką szmatką. 

 

Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwieranie lub zdejmowanie ele-

mentów obudowy może narazić użytkownika na porażenie prądem. Wszelkie 

naprawy należy kierować do autoryzowanego punktu serwisowego. 
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Gwarancja 

AURALiC oferuje 90-dniową gwarancję fabryczną, licząc od daty zakupu, która może 

zostać przedłużona do 3-letniej gwarancji ograniczonej. Gwarancja jest dostępna dla 

pierwotnego właściciela, wypełniając formularz rejestracyjny produktu, włącznie z 

oryginalną informacją sprzedaży u autoryzowanego dealera AURALiC w ciągu 30 dni od 

daty zakupu. Można też skorzystać z formularza rejestracyjnego na naszej stronie inter-

netowej (www.auralic.com) lub wypełnić formularz rejestracyjny AURALiC produktu na 

stronie 17 i wysłać go z powrotem do sprzedawcy, aby zakończyć rejestrację. 

 

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 AU-

RALiC. 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 zostac wydany numer RMA przez AU-

RALiC. Należy skontaktowac się ze sprzedawcą lub z AURALiC w celu uzyskania 

dalszych informacji. Urządzenia bez numeru RMA nie będą przyjmowane do serwisu. 

Rozpakowanie 

Prosimy upewnić się, że następujące elementy znajdują się w opakowaniu: 

 VEGA 

 Kabel zasilający AC 

 Pilot 

 Instrukcja obsługi 

 CD produktu 

 

Ostrożnie wypakuj każdy elemet, jeżeli cokolwiek jest uszkodzone lub czegokolwiek 

brakuje, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub AURALiC. 

 

 

TRANSPORT PRODUKTU WYŁĄCZNIE W ORYGINALNYM OPAKO-

WANIU! 
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Pamiętaj, aby zachować oryginalne opakowanie i wszystkie materiały do pakowania, 

ponieważ są one specjalnie zaprojektowane, aby chronić urządzenie podczas transportu 

lub wysyłki.  

Umieszczenie i okablowanie 

Umieszczenie 

VEGA 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 stan-

owisko 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 utrud-

niać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne. 

 

 

 

Wymagania wentylacyjne 

 

VEGA rozprasza do 15 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 

VEGA 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. 

 

Przewód zasilający posiada trzy-przewodową wtyczkę z uziemieniem (wtyczkę posiada-

jącą 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.  
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VEGA MUSI BYĆ UZIEMIONY I PRACOWAĆ POD      OD-

POWIEDNIM NAPIĘCIEM! 

 

Okablowanie 

Porty wejścia/wyjścia z tyłu urządzenia: 

 

 

 

1 Prawe wyjście zrównoważone an. 7 Wejście cyfrowe S/PDIF Coaxial #2 

2 Prawe wyjście pojedyńcze analog. 8 Wejście cyfrowe S/PDIF TOSLINK 

3 Lewe wyjście pojedyńcze analog. 9 Wejście USB 2.0 

4 Lewe wyjście zrównoważone an. 10 Gniazdo przewodu zasilającego 

5 Wejście cyfrowe zrówn. AES/EBU 11 Włącznik zasilania 

6 Wejście cyfrowe S/PDIF Coaxial #1   

 

Prosimy upewnić się, że wszystkie komponenty systemu zostały wyłączone przed 

podłączaniem/odłączaniem kabli, w przeciwnym razie moiże dojść do uszkodzenia 

urządzenia i unieważnienia gwarancji. 

 

 

 

ZAWSZE WYŁĄCZAJ VEGA PRZED OKABLOWANIEM! 

 

 

 

 Wyjścia analogowe 

 

Zrównoważone i pojedyńcze wyjścia analogowe są indywidualnie buforowane, 

jednak nadal zaleca się odłączyć nieużywane porty, aby uniknąć potencjalnych 
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zakłóceń elektromagnetycznych wywołanych przez kabel. 

 

Amplituda wyjść analogowych jest regulowana przy maksymalnym poziomie wyno-

szącym około 4Vrms na obu wyjściach XLR i RCA. Impedancja wyjściowa XLR jest 

bardzo niska i wynosi 4.7ohm dzięki czemu może być wykorzystywane do napędza-

nia prawie wszystkich rodzajów wzmacniaczy. Proszę zachować szczególną os-

trożność, aby nie zwierać żadnego pinu jakiegokolwiek wyjścia analogowego do 

masy.. 

 

 

NIGDY NIE ZWIERAJ JAKICHKOLWIEK WYJŚĆ DO MASY! 

SPOWODUJE TO TRWAŁE USZKODZENIE URZĄDZENIA I 

UNIEWAŻNI GWARANCJĘ! 

 

 

 

 Cyfrowe wejścia AES/EBU i S/PDIF 

 

Zrównoważone wejście cyfrowe AES/EBU oraz trzy zestawy koaksjalnych wejść 

S/PDIF zaprojektowano z indywidualnym układem buforowym wejścia. Zrówn-

oważone i koaksjalne cyfrowe kanały wejściowe są sprzężone transformatorowo, aby 

wyeliminować EMI. Maksymalna częstotliwość próbkowania obsługiwana przez te 

porty to 24 bit /192 kHz.  

 

 Wejście USB 2.0 

 

Wejście USB 2.0 wykorzystuje tryb transmisji asynchronicznej i jest buforowane 

przez technologię AURALiC ActiveUSB aby zmniejszyć wpływ zakłóceń. Wejście 

USB obsługuje sygnały PCM do 32 bit / 384 kHz, a także strumienie DSD 2.8224 i 

5.6448 MHz MHz poprzez protokół DoP V1.1. Konkretny sterownik jest niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania w systemie Windows PC, patrz "Instalacja sterownika 

USB" na stronie 13. 

 

 Gniazdo przewodu zasilającego 

 

Sugerujemy korzystanie z osobnego źródła zasilania dla VEGA aby odizolować go od 

innych komponentów wykorzystujących zasilacz, dla najlepszej jakości dźwięku. 

Pobór mocy VEGA jest mniejszy niż 20W, więc gruby przewód zasilający nie jest 

zalecany, ponieważ ciężar złącza zasilania może uszkodzić gniazdo przewodu zasi-

lającego z tyłu urządzenia. Proszę dokładnie sprawdzić napięcie zasilania AC z tyłu 

urządzenia przed podłączeniem do sieci. 
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Działanie 

Panel przedni VEGA oraz wyświetlacz: 

 

 

1 Wskaźnik działania 5 Wskaźnik funkcji specjalnych 

2 Wskaźnik kanału wejściowego 6 Dioda zasilania LED 

3 Format wejściowy 7 Pokrętło 

4 Głośność   

 

Włączanie/wyłączanie 

VEGA włączy się, gdy przełącznik zasilania (11 z tyłu urządzenia) przełączony na "I" , a 

wyłączy się, gdy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji "O". 

 

Jak tylko VEGA zostanie włączony, przejdzie do trybu gotowości lub uśpienia w oparciu o 

różne ustawienia. W trybie gotowości VEGA wyłączy większość swoich obwodów, aby 

oszczędzać energię. Jeśli włączony jest tryb uśpienia, VEGA wyłączy tylko część układów 

cyfrowych, zachowując aktywne wszystkie analogowe oraz zegar Femto. W trybie 

uśpienia, nie trzeba rozgrzewać urządzenia za każdym razem, ponieważ VEGA pozosta-

nie w najlepszym stanie mimo to. Wskaźnik działania (1) będzie wyświetlał w trybie niskiej 

jasności w trybie uśpienia, aby przypominać o trybie uśpienia. 

 

Obsługa pilotem RC-1 

Układ przycisków pilota oraz ich numeracja: 
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 Rozpoczęcie/wznowienie pracy 

 

Po włączeniu zasilania, VEGA będzie w trybie uśpienia (domyślnie) lub wstrzymania w 

zależności od ustawienia. Aby rozpocząć lub wznowić urządzenie, wystarczy nacisnąć 

przycisk zasilania (01), VEGA uruchomi autotest i start. Operacja ta jest dostępna tylko 

na głównym ekranie i jest wyłączona w menu.. 

 

 Regulacja głośności 

 

W zależności od ustawień, głośność można ustawić 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. VEGA 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 wyłączona w menu.. 

 

 Wybór wejścia 
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Wejście można wybrać i włączyć natychmiast po naciśnięciu jednego z przycisków: 

USB (14), AES (17), COAX (19) i TOS (15). Odpowiedni wskaźnik kanału wejściowego 

(2) pojawi się ekranie głównym. Naciśnij przycisk COAX (19) aby ponownie przełączać 

pomiędzy Coaxial #1 i Coaxial #2. Operacja ta jest dostępna tylko na głównym ekranie i 

jest wyłączona w menu. 

 

 Włączanie/wyłączanie wyświetlacza 

 

Wyświetlacz można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk DISPLAY (09) i ponownie 

aktywować przez naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie. Operacja ta jest 

dostępna tylko na głównym ekranie i jest wyłączona w menu.. 

 

 Wyciszanie 

 

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. 

 

 Menu 

 

 Wchodzenie/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, VEGA automatycznie 

przejdzie do ekranu głównego.. 

 

 Wybór i potwierdzanie wyboru pozycji menu 

 

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, VEGA automatycznie przejdzie do ekranu głównego.. 

 

 Wstrzymanie (uśpienie) 

 

Naciśnij przycisk # 01 (POWER) na pilocie, pojawi się okno dialogowe w celu pot-

wierdzenia operacji, wybierz YES (domyślnie) i naciśnij przycisk OK (0F), urządzenie 

przejdzie w stan czuwania (uśpienie) lub NO, aby zrezygnować. Jeśli żadna 
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czynność nie jest wykonywana przez 15 sekund, VEGA automatycznie przejdzie do 

ekranu głównego. 

Obsługa pokrętłem 

VEGA 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. 

 

 Rozpoczęcie/wznowienie pracy 

 

Po włączeniu zasilania, VEGA będzie w trybie uśpienia (domyślnie) lub wstrzymania 

w zależności od ustawienia. Aby uruchomić urządzenie ponownie, należy krótko 

nacisnąć pokrętło. VEGA uruchomi autotest i start. 

 

 Regulacja głośności 

 

Najprostszym sposobem, aby zmienić głośność jest użycie pokrętła na głównym 

ekranie. Obrót w prawo zwiększa głośność, obrót w lewo zmniejsza głośność. VEGA 

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. 

 

 Menu 

 

Aby wejść do menu ustawień, należy krótko nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić ele-

menty 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, VEGA au-

tomatycznie zrezygnować do ekranu głównego. 

 

 Wstrzymanie (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, VEGA automatycznie przejdzie do 

ekranu głównego. 

 

Instalacja sterowników USB 

W przypadku Apple Mac OS X 10.6.4 lub nowszego i niektórych wersjach systemu Linux, 
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które wspierają urządzenia audio USB 2.0, nie ma potrzeby instalowania sterowników. 

Jednak sterownik jest wymagany do poprawnego działania w ramach wszystkich sys-

temów operacyjnych Microsoft Windows, w tym Windows XP/Vista/7/8. 

 

Poniższa procedura poprowadzi Cię przez proces instalacji sterowników ASIO VEGA oraz 

WDM "USB Audio Class Driver Control Panel” na komputerze z systemem Windows 

XP/Vista/7/8 (32 lub 64bit). Wolny port USB 2.0/3.0 jest wymagany. 

 

 Podłącz VEGA do zasilania przewodem zasilającym; podłącz VEGA do komputera za 

pomocą kabla USB; uruchom VEGA i przełącz się na kanał wejściowy USB. 

 System Windows pokazuje informację, że nowy sprzęt został podłączony, ale nie 

udało się go zainstalować. Należy zignorować to powiadomienie (patrz poniżej). 

 

 Znajdź folder ‘VEGA_USBDriver_1_56_0’ na CD produktu i uruchom ‘setup.exe’. 

 

Instalator poprosi o zamknięcie 

pozostałych aplikacji przed in-

stalacją. Należy je zamknąć i 

kliknąć ‘Next’. 
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Jeśli pojawi się komunikat błędu 

(po lewej), sprawdź podłączenie 

zasilania, podłącz ponownie kabel 

USB i upewnij się, że wybrane 

wejście to USB. Kliknij ‘Next’.  

 

 

Wybierz folder do instalacji 

klikając ‘Browse...’ jeśli trzeba lub 

użyj domyślnego (zalecane). 

Kliknij ‘Install’.  

 

 

Rozpocznie się instalacja. 
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Tego typu ostrzeżenie może się 

pojawić podczas instalacji. Kliknij 

‘Kontynuuj pomimo to’. 

 

 

 

Gdy pojawi sie ten komunikat, 

instalacja sterowników została 

zakończona. Kliknij ‘Next’ aby 

kontynuować. 

 

Taki komunikat pojawi się, gdy 

instalacja zakończy się pomyślnie. 
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Kliknij ‘Finish’ aby zamknąć in-

stalator. Urządzenie powinno byc 

teraz widoczne w systemie Win-

dows, jak również ASIO i WDM. 
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Obsługa menu 

1. INPUT 

1. AES (domyślnie) 

Przełącza pomiędzy kanałami wejścia AES/EBU. 

Wskaźnik AES/EBU będzie widoczny na ekranie głównym:  

2. COAX 1 

Przełącza na kanał wejściowy COAXIAL #1. 

Wskaźnik AES/EBU będzie widoczny na ekranie głównym:  

 

3. COAX 2 

Przełącza na kanał wejściowy COAXIAL #2. 

Wskaźnik AES/EBU będzie widoczny na ekranie głównym:   

4. TOSLINK 

Przełącza na kanał wejściowy TOSLINK. 

Wskaźnik AES/EBU będzie widoczny na ekranie głównym:  

5. USB HS 

Przełącza na kanał wejściowy USB. 

Wskaźnik AES/EBU będzie widoczny na ekranie głównym:  

6. BACK 

Powrót do poprzedniego menu. 

2. 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. 

3. PHASE 

1. NORMAL (domyślnie) 

Ustawia fazę analogowych wyjść bez zmian. 

2. INVERT 

Odwracanie fazy wyjścia analogowego. Ikona:  pojawi się na głównym 



20 
 

ekranie w prawym górnym rogu przypominając o użyciu tej opcji 

3. BACK 

Powrót do poprzedniego menu. 

4. FILTER 

1. MODE 1 

MODE1 oferuje najlepszą wydajność pomiarową z płaskiej odpowiedzi 

częstotliwościowej oraz rozszerzony na górne partie. Tryb ten ma bardzo małe 

tętnienia w zakresie pasma i najlepsze osiągi tłumienia stop-band. Tryb 1 jest 

najlepsze dla odtwarzania muzyki orkiestrowej. 

2. MODE 2 

MODE 2 wykazuje łagodniejszą krzywą odwijającą częstotliwości; utrzymuje 

wysoką wydajność in-band i stop-band na rzecz niewielkich tłumień wysokich 

tonów. MODE 2 jest najlepszy dla odtwarzania lekkiego jazzu, muzyki kameral-

nej i fortepianu. 

3. MODE 3 

MODE 3 jest 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. Tryb 3 jest najlepszy dla 

wokalu, jazzu i muzyki rozrywkowej. 

4. MODE 4 (domyślny) 

Wszystkie filtry w tym trybie są zaprojektowane tak, aby zoptymalizować 

subiektywne wrażenia słuchowe do maksimum. Przez stosowanie wzorca min-

imalnej fazy, nie wystepuje efekt "pre-ringing" w tym trybie, efekt "echo" jest ró-

wnież ograniczony tak, jak to możliwe. TRYB 4 jest opcją "all-best" dla kor-

zystania z muzyki. 

5. BACK 

Powrót do poprzedniego menu. 

 

Jeśli wejdziesz do FILTER menu podczas odtwarzania materiałów DSD (główny 

ekran pokazuje DSD64 lub DSD128), menu pojawi się z różnymi opcjami. Po-

nieważ zaletą DSD jest że żąda mniej filtrowania, są tylko dwie opcje, obie są 

wykorzystywane do filtrowania szumu ultradźwiękowego: 

 

1. MODE 5 

Tryb ten wykorzystuje wyższe częstotliwości narożne, aby utrzymać płaską 

charakterystykę przenoszenia, rozszerzony na ultradźwięki. 

2. MODE 6 (Default) 

Tryb ten wykorzystuje niższe częstotliwości narożne, aby wyeliminować jak 

najwięcej szumu ultradźwiękowego, który jest nieodłączny przy strumieniach 

DSD. 

3. BACK Powrót do poprzedniego menu. 
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5. SYSTEM 

1. VOL.MOD 

1. MASTER 

Wszystkie kanały wejściowe użyją tych samych ustawień głośności. Głośność 

domyślna przy pierwszym użyciu: 20 (-40 dB). 

2. INDVDL (domyślny) 

Każdy kanał wejściowy posiada własne ustawienia głośności. Po przełączeniu 

na nowy kanał wejściowy, VEGA będzie wzmacniać powoli, aby uniknąć 

nagłego głośnego dźwięku. Domyślna głośność dla każdego kanału wejścio-

wego wynosi 20 (-40 dB). 

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 

Ustawia jasność na średnią. 

5. BRIGHT 

Ustawia jasność na wysoką. 

6. BACK 

Powrót do poprzedniego menu. 

3. SLEEP 

1. DISABLE 

Wyłączenie funkcji uśpienia. Podczas pracy w trybie czuwania, VEGA będzie 

zamykać większość obwodu, aby zminimalizować zużycie energii. 

2. ENABLE (default) 

Włącza funkcję uśpienia. W trybie gotowości (uśpienia), VEGA tylko wyłączy 
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pewną część układów cyfrowych, zachowując wszystkie obwody analogowe 

włączone i zegar Femto aktywny. Jeśli ta funkcja jest włączona, nie potrzeba 

rozgrzewać urządzenia za każdym razem, jako że VEGA pozostanie w naj-

lepszej kondycji po przywróceniu. Dioda zasilania LED będzie działać w trybie 

niskiej jasności w trybie uśpienia, aby przypomnieć o użyciu tej funkcji. 

3. BACK 

Powrót do poprzedniego menu. 

4. CLOCK 

1. AUTO (domyślny) 

VEGA użyje najlepszej możliwej precyzji wewnętrznego zegara, aby zablo-

kować jakiekolwiek komponenty. Funkcja ta zapewnia doskonałą równowagę 

pomiędzy jakością dźwięku i stabilnością blokującą. 

2. COARSE 

VEGA użyje większej przepustowości blokady wejścia, pozwalając sobie na 

zablokowanie większości cyfrowych źródeł, nawet przy agresywnym szumie 

jitter. Opcja ta nie wpłynie wejście USB. Mała ikona:  pojawi się na ekranie 

głównym. 

3. FINE (dostepne warunkowo) 

Ręczne ustawienie zegara do wysokiej precyzji, aby poprawić jakość dźwięku. 

Dla wejść cyfrowych, może być coraz trudniej zablokować chyba że źródło 

cyfrowe oferuje dobrą wydajność (mniej szumu jitter). Dla wejścia USB, mogą 

wystąpić drop off, jeśli komputer nie jest wystarczająco mocny lub jeśli zostało 

zainstalowanych zbyt wiele programów. Mała ikona:  pojawi się na ekranie 

głównym. 

4. EXACT (dostepne warunkowo) 

Ręczne ustawienie precyzji zegara na najwyższym poziomie, aby zmaksy-

malizować jakość dźwięku. Dla wejść cyfrowych, zablokuje tylko źródła o 

niskich poziomach szumu jitter, szczególnie przy wyższych częstotliwościach 

próbkowania. Dla wejścia USBdoświadczysz drop off na dowolnym kom-

puterze bez specjalnej optymalizacji do odtwarzania muzyki. Mała ikona:  

pojawi się na ekranie głównym. 

5. BACK Powrót do poprzedniego menu. 

 

 Zarówno opcja FINE jak i EXACT nie będą wyświetlane w menu, chyba że 

urządzenie stale pracuje dłużej niż 1 godzinę. Jest to warunek zegara Femto 

wewnątrz VEGA: kryształ kontrolowany temperaturą potrzebuje wystar-

czająco dużo czasu, aby być stabilny. Jeśli funkcja uśpienia jest włączona, 

nie trzeba czekać 1 godzinę na te opcje aby zostały aktywowane po 

przywróceniu, ponieważ kryształ, będzie działał w czasie uśpienia. 

Zarówno FINE jak i EXACT mogą powodowac drop off. Prosimy 

zachować ostrożność przy ich używaniu. 
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5. NEXT 

Przechodzi do menu SYSTEM strona 2. 

6. BACK 

Powrót do poprzedniego menu. 

1. SYSTEM (PAGE 2) 

1. REMOTE 

1. VOL- / + (domyślnie) 

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. 

2. DEFAULT 

Kasowanie wszystkich ustawień użytkownika, przywrócenie ustawień fab-

rycznych. Komunikat ostrzegawczy będzie wyświetlany przed procedurą.. 

3. ABOUT 

Wyświetlanie informacji o urządzeniu w tym wersja sprzętowa, wersja opro-

gramowania, S/N, całkowity czas działania. 

4. BACK 

Powrót do strony 1 menu SYSTEM. 

  



24 
 

Konserwacja i serwis 

Konserwacja 

VEGA nie wymaga regularnej konserwacji w trakcie normalnego użytkowania. 

Jednakże, istnieje kilka rzeczy, które pomogą utrzymać go w dobrej kondycji opera-

cyjnej i estetycznej: 

 

Czyszczenie 

Czyść tylko obudowę miękką, suchą szmatką. 

 

Długi czas nieużywania 

Odłącz VEGA od zasilania podczas długiego czasu nieużywania. 

 

Serwis 

Jeśli VEGA 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 VEGA zostanie przekazany do serwisu, numer RMA (Return Material Authorization) 

musi być wydany przez AURALiC. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z AU-

RALiC w celu uzyskania dalszych informacji. 

Kontakt 

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

 

 

 

AURALIC LIMITED  

B406, No.11 East Shixing Street 

Shijingshan District, Beijing, 100041 

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 VEGA 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 VEGA. 

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 VEGA. 

Szum/buczenie 

 Sprawdź, czy połączenia kabli pomiędzy TAURUS MKII 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 wszystkie komponenty systemu audio do jednegoobwodu 

AC, aby miały wspólne uziemienie. 
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Specyfikacje 

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

THD+N <0.0003%, 20 Hz - 20 KHz at 0 dBFS 

Zakres dynamiczny 130 dB, 20 Hz - 20 KHz, A-weighted 

Wejścia cyfrowe 

1 x AES/EBU 

2 x Coaxial 

1 x Toslink 

1 x USB 2.0 buffered by ActiveUSB™ 

Wyjścia analogowe 
1*Balanced XLR(output impedance 4.7ohm) 

1*Single-ended RCA(output impedance 50ohm) 

Wspierane formaty 
All PCM from 44.1KS/s to 384KS/s in 32Bit** 

DSD64( 2.8224MHz) and DSD128(5.6448MHz)*** 

Napięcie wyjściowe 4Vrms at Max. with dynamic-loss-free volume 

Interface użytkownika 
AURALiC RC-1 remote control 

512*64 pixels OLED Display 

Pobór mocy 

Standby: <2W 

Sleep: <10W 

Playback: 15W at max. 

Wymiary 11''W x 9''D x 2.6''H (33cm x 23cm x 6.5cm) 

Waga 7.3 pounds (3.3kg) 

* Testowano na Mode #1 dla wszystkich częstotliwości próbkowania 

** 352.8KS/s i 384KS/s są obsługiwane wyłacznie przez USB 

*** Przez protokół 'DoP V1.1' wyłącznie przez USB  

Wszelkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadamiania.. 
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Deklaracja zgodności EC 

 

AURALIC LIMITED oświadcza, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą nis-

konapięciową 73/23/EEC oraz Kompatybilnością elektromagnetyczną 89/336 / 

EWG zmienioną przez 92/31 / EWG i 93/68 / EWG. 

 

Zgodność oznaczonego produktu z przepisami dyrektywy 73/23 / EWG (LVD) 

świadczy o pełnej zgodności z następującymi normami: 

 

EN60065 2002 Wymagania ogólne 

 

 

Zgodność oznaczonego produktu z przepisami dyrektywy 89/336 / EWG (EMC) 

jest dowodem pełnej zgodności z następującymi normami: 

 

EN55013 2001 Przeprowadzone emisje 

EN55013 2001 Pobór emisji 

EN55020 2002 Odporność 

 

 

Zgodność oznaczonego produktu z przepisami dyrektywy 2005/32/EC o 

wymaganiach ekoprojektu udowodniona pełna zgodność z "trybem wyłączen-

ia" ustawienia mocy 0,0 watów. 
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Formularz rejestracji produktu AURALiC 

Informacje użytkownika 

Imię, nazwisko  

Ulica  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Państwo  

Email  

Telefon  

Informacje produktu 

Typ produktu  

Numer seryjny  

Nazwa 

sprzedawcy 
 

Data zakupu  

Cena zakupu  

Waluta  
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