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Instrukcja bezpiecznego użytkowania 

Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać poniższą krótką instrukcję bezpiecznego użytkowania 
przed podłączeniem urządzenia do zasilania. Przestrzeganie ich zasad umożliwi Państwu długotrwałe 
i bezpieczne korzystanie z urządzenia. 

 

1.   Prosimy przeczytać instrukcję. 

 

2.   Zachowaj instrukcję. 

 

3.   Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia. 

 

4.   Postępuj zgodnie z instrukcjami. 

 

5.   Nie używać produktu w pobliżu wody. 

 

6.   Urządzenie należy czyścić tylko i wyłącznie suchą szmatką. 

 

7.   Nie blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie posiada chłodzenie pasywne. Zapewnienie odpowiedniej
 cyrkulacji powietrza jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produktu. 

 

8.   Nie otwierać obudowy. 

 

9.   Produkt do użytku wewnętrznego. Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. 

 

10.  Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działania światła słonecznego, źródeł ognia. 

 

11.  Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ( grzejniki, piecyki elektryczne etc.). 

 

12.  Nie stawiać innych urządzeń elektrycznych na produkcie. 

 

13.  Nie umieszczać na produkcie innych niebezpiecznych przedmiotów. 

 

14.  Produkt zawiera baterie. W celu bezpiecznego użytkowania oraz usunięcia przeczytaj instrukcję użytkownik
a. 

 

15.  Podczas zjawisk atmosferycznych takich jak np. burza prosimy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. 

 

16.  W przypadku uszkodzenia sprzętu lub któregokolwiek z jego elementów ( uszkodzony kabel zasilający, 
wtyczki etc.) zgłoś ten fakt do sprzedawcy, lub wykwalifikowanego personelu technicznego. 
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OSTRZEŻENIE!!! 

 

- Słuchanie muzyki na bardzo wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie
 słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu, mogącym spowodować utratę słuchu u zdrowej 
osoby, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. 

 

- Przed podłączeniem głośników upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, oraz zastosuj odpowiednie przewody 
połączeniowe. 

 

- Należy używać akcesoria dostarczone i określone przez producenta. 

 

Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 
2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" 
(Dz.U.  z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. 

 

Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie 
z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany 
do oddania go podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty 
prowadzące zbiórkę, w tym lokalne punkty, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system 
umożliwiający oddanie tego sprzętu. 
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1. Opis urządzenia 

1.1 Elementy sterowania rozmieszczone na panelu górnym 

 

  

6. WSTECZ: powrót / wyj-

ście do poprzedniego 

ekranu 

7. MENU: wywołanie menu 

podręcznego 

8. Włączanie i wyłączanie 

urządzenia 

1. Przycisk funkcyjny wybie-

rany razem z przyciskiem 

F1~ F6. 

2. Przycisk regulacji głośno-

ści- ściszanie 

3. Przycisk regulacji głośno-

ści- podgłaśnianie 

4. STOP: całkowite zatrzyma-

nie odtwarzania 

5. Przycisk wysuwania płyty 

z napędu 

UWAGA 

 Klawisz Fn opisany jest 

w dalszej części instrukcji.  
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1. Napęd ODD. 

2. Ekran LCD o wielkości 4,3 cala 

3. Odbiornik podczerwieni 

4. Wyjście słuchawkowe 

5. Pokrętło nawigacyjne – OK, Pauza, Przewijanie 

6. Port Host Usb 2.0 

7. Klapa kieszeni dysku SATA HDD, SSD 

1.2 Elementy sterowania rozmieszczone na panelu przednim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klawisz Fn opisany jest w dalszej części instrukcji.  
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1.3 Rozmieszczenie gniazd na panelu tylnym 

 

1. Włącznik zasilania 

2. Złącze Ethernet LAN 

3. Gniazdo zasilacza (24V/3.5A) 

4. Złącze głośnikowe - 8Ohm, prawe. 

5. Analogowe wejścia audio (RCA, R/L) 

6. Wyjście sygnału cyfrowego (Toslink) 

7. Wyjście sygnału cyfrowego (Coaxial) 

8. Pasywny system chłodzenia - radiator 

9. Analogowe wyjścia audio (RCA, R/L) 

10. Złącze głośnikowe - 8Ohm, lewe 

11. 2 porty Host USB 2,0 
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1.4 Pilot zdalnego sterowania 

 

 

 

  

1. POWER: Włączanie i wyłączanie urządzenia  

2. HOME: Przejście do menu głównego  

3. SEARCH: Przejście do funkcji wyszukiwania 

4. <Klawisze numeryczne>: Wprowadzanie znaków  

5. NOW PLAYING: Aktualnie odtwarzany utwór  

6. STOP: Zatrzymanie odtwarzania  

7. MENU: Wywołanie menu podręcznego  

8. W GÓRĘ: Przesunięcie kursora w górę  

9. W LEWO: Przesunięcie kursora w lewo  

10. OK: Potwierdzenie  

11. RETURN: Powrót do poprzedniego menu  

12. PREVIOUS: Odtworzenie poprzedniego utworu  

13. NEXT: Odtworzenie następnego utworu  

14. RIP: Otwarcie menu kopiowania płyty CD  

15. REC: Menu nagrywania  

16. SORT: Otwarcie menu porządkowania pozycji  

17. BOOKMARK: Tworzenie zakładki, przegląd listy  

18. E.Q.: Menu ustawień equalizera 

19. TAG EDIT: Otwarcie okna edycji TAGów ID3  

20. ANALOG IN: Otwarcie menu dostępu do playlist  

21. CLOCK: Wyświetlanie zegara / wyłączenie ekranu  

22. SETUP: Otwarcie menu Ustawień 

23. MUTE: Całkowite wyciszenie dźwięku  

24. CAP/NUM: Przełączanie znaków (małe/DUŻE litery, 

cyfry, znaki)  

25. PLAY/PAUSE: Odtwarzanie / Pauza 

26. VOL +: Zwiększanie głośności  

27. VOL -: Zmniejszanie głośności  

28. W PRAWO: Przesunięcie kursora w prawo  

29. W DÓŁ: Przesunięcie kursora w dół  

30. INFO: Wyświetlenie informacji o utworze, pliku, nośni-

ku  

31. SEEK/-15: Przeskok 15 sek. do przodu 

32. SEEK/+15: Przeskok 15 sek. wstecz  

33. PLAYLIST: Przejście do ekranu listy odtwarzania  

34. I-SERVICE: Przejście do usług internetowych  

35. FAVORITE: Przejście do list ulubionych stacji radio-

wych  

36. SHUFFLE: Zmiana trybu odtwarzania muzyki  

37. BRIGHT: Regulacja jasności wyświetlacza LCD 

38. SLEEP : Ustawienia czasowego usypiania urządzenia 

39. EJECT : Wysunięcie płyty z czytnika  

40. MY PL: Utwórz “Moja Playlista”  

41. AD MY PL: Zaawansowany tryb “Moja Playlista”  

42. WiFi INFO: Sprawdzanie poziomu sygnału sieci 

WLAN 

43. TEXT/ART: Przełączanie trybu wyświetlania pozycji 
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2. Przygotowanie urządzenia do pracy 

2.1 Zawartość opakowania 

  

2.2 Instalacja baterii AAA w pilocie zdalnego sterowania  

 

 

 

 

2.3 Karta WI-FI USB – wyposażenie opcjonalne  

 

Dedykowana karta bezprzewodowa WI-FI USB służąca do połączenia bezprzewodowego z lokalną siecią 
dostępna jest, jako produkt opcjonalny. Aby z niej skorzystać należy umieścić ją w jednym z portów USB 
znajdującym się na urządzeniu.  

 

801.11b/g/n Wi-Fi USB dongle 

1. Odtwarzacz Cocktail Audio 

X12 

2. Pilot zdalnego sterowania 

wraz z dwoma bateriami 

AAA 

3. Kabel zasilający 

4. Instrukcja obsługi 

5. Płyta DVD z bazą danych 

FreeDB 

6. Adapter do instalacji dysków 

HDD 2,5” lub SSD 

7. Śruby mocujące do instalacji 

dysku 2,5’’ lub 3,5’’ w kie-

szeni 

8. Zasilacz AC/DC 

 

1. Otwórz klapkę komory na 

baterię 

2. Włóż baterie zachowując 

oznaczenia polaryzacji  

3. Zamknij klapkę komory na 

baterię 
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2.4 X12 w standardzie bez dysku 

Urządzenie X12 sprzedawane jest standardowo bez dołączonego dysku twardego. Można go dokupić 
bezpośrednio u sprzedawcy. Urządzenie obsługuje dyski 3, 5”, 2, 5” oraz dyski SSD.  

2.4.1 Instalacja dysku twardego 

 

 

Przy instalacji dysku HDD 2, 5” lub SSD proszę skorzystać z dołączonego 
adaptera  

2.4.2 Zakup X12 z zainstalowanym dyskiem twardym 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy upewnić się, czy dysk twardy zainstalowany przez 
sprzedawcę został sformatowany. Jeśli nie, formatujemy go zgodnie z instrukcją podaną w dalszej części instru
kcji. 

3. Połączenia 

3.1 Podłączenie zasilania 

Aby włączyć urządzenie do zasilnia podłącz kabel zasilający z zewnętrznego zasilacza oraz przełącz włącznik 
zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia.  

3.2 Połączenia zewnętrzne  

Do X12 mogą być podłączone:  

 - Urządzenia typu DAC etc. (połączenie poprzez Toslink, Coaxial, AES/EBU XLR) 

 - Wzmacniacz zewnętrzny (Analog Out(RCA, R/L)), aktywne głośniki (8ohm) 

 - WI-FI USB, zewnętrzne napędy USB 
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4. Pierwsze Uruchomienie 

4.1 Kreator instalacji 

Po uruchomieniu urządzenia należy potwierdzić uruchomienie kreatora instalacji poprzez wybranie OK. 
Kolejnym krokiem jest wybór języka, formatu plików audio dla ripowanych płyt, rodzaj sieci (przewodowa, 
bezprzewodowa) oraz ustawienie czasu. 

 

 

 

4.2 Uruchamianie 

Po podłączeniu urządzenia do kabla zasilającego zewnętrznego zasilacza proszę przełączyć tylny włącznik. 
Uruchomienie urządzenia następuje przyciskiem na górnym panelu lub bezprzewodowo z pilota,. 

 Obraz wyświetlający się zaraz po uruchomieniu urządzenia 

 

 

 

 Obraz wyświetlający Menu Główne pojawiający 

się po 25-30 sekundach 

 

 

  

Wskazówka: 

W przypadku pytania o sformatowanie dysku twardego, prosimy 

potwierdzić, gdy zainstalowany dysk NIE był sformatowany. 

 Music DB: Odtwarzanie utworów z bazy Music DB 

lub przeglądanie katalogu bazy 

 CD Player/Rip: odtwarzanie plików z CD 

 Playlist: Odtwarzanie utworów z Mojej Playlisty 

 i-Service: Uruchamianie radia internetowego i innych 

serwisów internetowych 

 Browser: przeglądanie zasobów na dysk twardym, 

urządzeniach podłączonych do wejścia host USB, 

oraz zasobów sieciowych 

 Setup: Zmiana, konfiguracja ustawień 
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5. Ustawienia 

Menu Ustawienia aktywujemy poprzez naciśnięcie przycisku SETUP na pilocie zdalnego sterowania 

 

5.1 Music DB 

 

5.1.1 Tryb wyświetlania 

Można ustawić jeden z 8 trybów wyświetlania (domyślnie ustawienie: Album)  

 

  

 Odpowiednią opcję wybieramy za pomocą strzałek na pilo-

cie. Następnie klikamy OK. 

 

 Wyświetl tryb wyświetlania i potwierdź naciskając przycisk OK 

Tryby wyświetlania: 

  Artist/Track: Artist list → Title(song) list 

  Artist/Album: Artist list → Album list of the artist → Track 

(song) list of the album 

  Genre/Track: Genre list → Title(song) list of the genre 

  Genre/Album: Genre list → Album list of the genre → 

Ttle(song) list of the album 

  Album: Album list → Track list of the album 

  Composer/Track: Composer list → Track list of the composer. 

  Composer/Album: Composer list → Album list of the composer 

  Title: Track(song) list 
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5.1.2 Przeglądanie albumów 

Wyświetlanie można skonfigurować tak, aby urządzenie pokazywało m.in. listę dostępnych albumów 
znajdujących się w bazie danych, nazwę albumu, jego okładkę etc. 
Tryb domyślny: text mode 

 

 

 

 

5.1.3 Numerowanie utworów 

 

 

5.1.4 Zasoby biblioteki multimediów Music DB  

Do przechowywania zasobów multimedialnych można wybrać wewnętrzny dysk twardy lub dysk USB 
Domyślnie ustawiony jest wewnętrzny dysk HDD (SSD). 

 

Ważne: 
Gdy widzisz błąd "Query Error" na ekranie w momencie próby dostępu do bazy muzycznej DB, sprawdzić 
w pierwszej kolejności to ustawienie. Na przykład, można zobaczyć "Query Error” na ekranie podczas próby 
dostępu do bazy muzycznej DB (wewnętrznego) dysku z zainstalowanym przechowywaniem bazy 
Muzyka DB ustawionym na USB. 

Uwaga 
Przy jakichkolwiek problemach z dostępem do zasobów koniecznie trzeba sprawdzić w/w ustawienia. 
W przypadku korzystania z dysku USB, należy sprawdzić czy nie wymaga on zasilania zewnętrznego. 

 

 Opcja numerowanie ścieżki decyduje czy numer ścieżki 

utworu ma być dodany z przodu tytułu utworu dla 

każdego pliku podczas zgrywania płyt CD. 

 Domyśle jest ustawiony na włączone. 
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5.1.5 Odzyskiwanie bazy Music DB – Recovery 

Możliwe są, uszkodzenia lub wystąpienie błędów w bazie PB Muzyka. Uruchomienie funkcji, takich jak; "Zmień 
nazwę, Usuń, Kopiuj do DB, lub zgrywania płyt CD 'itp. może być niemożliwe. Jeśli występują takie błędy 
w bazie Muzyka DB, X12 nie może odtwarzać poprawnie plików lub nie może prawidłowo zgrać płyty CD. 
Pomocna może być funkcja odzyskiwania Recovery. 

5.1.5.1 Jak uruchomić funkcje odzyskiwania Recovery bazy Music DB? 

Idź do Music DB. Wybierz Recovery i naciśnij klawisz OK. 
Procedura zajmie trochę czasu, jeśli baza Muzyka DB jest dość obszerna. 

 

 

5.1.5.2 Przebieg procedury odzyskiwania bazy Music DB 

Po uruchomieniu procedury odzyskiwania bazy Music DB jak wykazano powyżej, można zobaczyć wyniki 
odzyskiwania, przedstawione poniżej. 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.3 Automatyczne tworzenie Recovery na dysku twardym (lub USB) 

W trakcie procedury odzyskiwania bazy Music DB, X12 tworzy folder o nazwie 'Recovery MM-DD-hh-mm’ na 
dysku wewnętrznym HDD lub USB. Zaznaczone pliki lub albumy będą tam przechowywane. 

 

W menu SETUP przejdź do Music DB

 i wybierz funkcje Recovery Result. 

Jeżeli wszystko jest OK pojawi się e

kran jak po lewej. 

Jeżeli ekran wygląda jak przykład po lewej tzn.: 

 "Moved" oznacza plik odzyskany i przeniesiony do folderu. 

 "song files" plik jest poprawny. 

 "Deleted" oznaczają informacje usuniętą z bazy Music DB 

 "Album", "genre", "artist" i "song" są tylko informacje (plik tekstowy).  

Nie są to rzeczywiste pliki muzyczne. 
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5.1.5.4 Importowanie plików z folderu ‘Recovery’. 

 

Po sprawdzeniu pliki zostały przeniesione do folderu 'Recovery', Można ponownie zaimportować je do bazy 
Music DB za pomocą funkcji 'Copy to DB'. 

 

 

5.1.6 Wynik odzyskiwania – Recovery Result. 

Procedura czyszczenia listy plików jest następująca: 

 

 

 

 

5.1.7 Tworzenie kopii zapasowej - Backup 

Można wykonać procedurę kopii zapasowej bazy Music DB na zewnętrzny dysk twardy X12 podpięty 
pod złącze USB 

 

 

   

 Podświetl opcję 'Recovery Result'.  

 Wybierz listę, którą chcesz usunąć.  

 Naciśnij przycisk MENU.  

 Można usunąć wszystkie lub tylko wybrane listy. 

 Podłącz zewnętrzny dysk twardy do portu hosta USB urządzenia X12.  

 Przejdź do konfiguracji Music DB i wybierz funkcje backup, a następnie 

potwierdź przyciskiem OK.  

 Powinien pojawić się zewnętrzny HDD USB, jak pokazano poniżej. Wybierz 

i potwierdź przyciskiem OK. Widać wielkość bazy Music DB oraz rozmiar 

wolnej przestrzeni na urządzeniu kopii zapasowej, patrz przykład. Naciśnij 

przycisk OK, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej. 
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5.1.8 Przywracanie - Restore 

Przywracanie danych z kopii do bazy Music DB na X12. 

 

 

 

5.2 Ripowanie płyt CD – CD Ripping 

Aby rozpocząć zgrywanie płyty należy wybrać ‘CD Ripping’ oraz nacisnąć OK. 

    

 

5.2.1 Szybkość transmisji i jakość - Bit Rate and Quality 

Użytkownik może samodzielnie wybrać bit rate oraz jakość plików ripowanych do formatu mp3. 

Dotyczy opcji zgrywania płyt CD do plików mp3.  
Mamy do wyboru: 

 Compressed Rate : 128K / 192K / 320K [domyślnie] 192K 

 Quality level: Excellent / Best / Good / Fast / Very fast [domyślnie] Very fast 

Wybierz jedną z powyższych opcji i potwierdź przyciskiem OK na pilocie zdalnego sterowania. 

Czas potrzebny do zgrywania płyt CD do formatu MP3 na podstawie każdej z opcji poziomu jakości jest 
pokazany poniżej. 

Poziom jakości Czas odtwarzania 
Wymagany czas niezbędny do 

konwersji do formatu MP3 

Najlepszy 

 

Czas wymagany do odt
warzania płyty CD 

. 

X 1.5 (150%) 

Bardzo dobry X 1.08 (108%) 

Dobry X 1 (100%) 

Szybki X 3/4 (75%) 

Bardzo szybki (domyślnie) X 1/3 (33.3%) 

  

 Podłącz urządzenie kopii zapasowej do portu hosta USB X12. 

 Idź do konfiguracji bazy Music DB i wybierz funkcję 'Restore', następnie potwierdź przyci-

skiem OK. 

 Powinno wyświetlić się urządzenie kopii zapasowej. Wybieramy za pomocą klawiszy kursora 

i potwierdzamy przyciskiem OK, aby rozpocząć przywracanie. 
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UWAGA: Poziom jakości wpływa na wierność odtwarzanego dźwięku w plikach MP3 i OGG. Format FLAC 
wpływa na rozmiar pliku 

 

Szacunkowa pojemność 

 

CD Ripping option 500GB HDD 1 TB HDD 2 TB HDD 4 TB HDD 

WAV(uncompressed) 650 CDs 1,300 CDs 2,600 CDs 5,200 CDs 

MP3 / OGG 

Compressed Rate     

128K 7,500 CDs 15,000 CDs 30,000 CDs 60,000 CDs 

192K 5,000 CDs 10,000 CDs 20,000 CDs 40,000 CDs 

320K 3,000 CDs 6,000 CDs 12,000 CDs 24,000 CDs 

Powyższe dane są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od ilości utworów na płycie CD. 

5.2.2 Format Ripowania Audio (Audio Rip Format) 

Użytkownik może wybrać jeden z następujących formatów: 

 Domyślny format pliku to WAV 

5.2.3 Baza TAG-ów - FreeDB TextCode 

W przypadku, gdy tekst w bazie FreeDB jest nieczytelny można zamienić kodowanie znaków za pomocą 
funkcji TextCode. 

 

5.2.4 Instalacja bazy TAG-ów – FreeDB Install 

Wykorzystując dostarczoną w komplecie płytę można zainstalować oprogramowanie FreeDB. Po zainstalowaniu
 danych informacje (takie jak tytuł, nazwa albumu, nazwa wykonawcy itp.) będą wyświetlane na ekranie 
X12 bez połączenia sieciowego. 
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Aby zainstalować bazę FreeDB na twardym dysku X12, włóż dostarczoną płytę DVD FreeDB do gniazda CD 
i przejdź do menu SETUP. Wybierz ‘FreeDB Install’. Po wybraniu napędu CD i potwierdzeniu przyciskiem OK, 

X12 dokona restartu a następnie rozpocznie instalowanie danych FreeDB automatycznie. 

5.2.5 Aktualizacja bazy – FreeDB Install 

Aktualizację bazy FreeDB można uzyskać z witryny (cocktailaudio.4hifi.pl/FreeDB.html). 

Aby zaktualizować skopiuj plik z bazą FreeDB z witryny cocktailaudio.4hifi.pl/FreeDB.html. 

Nagraj na kartę pamięci lub pendrive i umieść w porcie hosta USB X12. Przejdź do menu SETUP 
i wybierz ‘FreeDB Update.’Naciśnij przycisk OK i wybierz pamięć USB następnie potwierdź przyciskiem OK. 
Odnajdź skopiowany plik z bazą FreeDB i potwierdź przyciskiem OK. Rozpocznie się proces aktualizacji 
bazy FreeDB. 

5.3 Definiowanie parametrów odtwarzania – Audio 

Wybierz audio i potwierdź przyciskiem OK. 

 

 

5.3.1 Player View (opcje wyświetlania informacji w trakcie odtwarzania) 

Można ustawić jedną z poniższych opcji wyświetlania:  

 

Domyślnie ustawiony jest Cover & List. 

 

[ Cover & List ]               [ Music info ]                [ List Only ] 

       

5.3.2 Equalizer (Wybór zdefiniowanych nastaw EQ i ustawienia 
niestandardowe EQ) 

W zależności od rodzaju muzyki można wybrać jedno z poniższych zdefiniowanych ustawień: Normal → Classical→ 
Club → Concert Hall → Dance → Live → Party → Pop → Reggae → Rock → Soft → Soft Rock → Techno → Bass 
→ Bass & Treble → Treble → Vocal → Custom EQ → Normal 

 UWAGA: Za pomocą przycisku INFO na pilocie zdalnego ste-

rowania, można zmienić widok w czasie odtwarzania utworu. 

Przykład poniżej. 
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UWAGA: Podczas odtwarzania, można również zmienić ustawienie Equalizera za pomocą przycisku EQ. 
W celu zmiany ustawienia korektora, naciśnij przycisk EQ na pilocie. 

 

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat Preset EQ w rozdziale 18.4. 

 

5.3.3 Tryb DRC (Dynamic Range Compression) – kompresja dynamiki. 

Kompresja dynamiki jest procesem polegającym na zmniejszeniu dynamiki sygnału. Realizacja polega 
na konwersji sygnału o szerszym zakresie poziomów napięć do sygnału o mniejszym zakresie poziomów 
napięć. Proces odwrotny to ekspansja lub dekompresja dynamiki. Kompresje stosujemy w sytuacjach 
utrudnionego odbioru sygnału akustycznego. 

 

UWAGA: Tryb DRC działa tylko w trybie Speaker Out. 

   

Domyślne ustawienie: ON. 

  

 Wybierz z menu Equalizer i potwierdź przyciskiem OK, aby otworzyć 

listę zdefiniowanych ustawień EQ jak poniżej. 

 Wybierz jeden z 10 zdefiniowanych ustawień 

 

UWAGA: Equalizer działa z wykorzystaniem gniazd głośnikowych 

przy aktywnym wbudowanym wzmacniaczu mocy. 
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5.3.4 Wyjście cyfrowe 

Można wybrać jedno z 4 ustawień: OFF, Passthrough, 48KHz, 96KHz. 

 

Domyślnie ustawienie: 96KHz 

 

5.3.5 Wyjście głośnikowe 

Można wybrać jedno z ustawień: ON lub OFF. 

 

Domyślnie ustawienie: ON 

 

5.3.6 Wyjście liniowe (analogowe) 

Wyjście liniowe (analogowe) można ustawić, jako ON lub OFF. 

  

Domyślnie ustawienie: ON 

 

5.3.7 Odtwarzanie bez przerw między utworami - Gapless Play 

Obsługa funkcji odtwarzania bez przerw między utworami realizowana jest w X12 na plikach formatu MP3,WAV
 i FLAC. 

 

Domyślna wartość: ON 

 OFF: Brak sygnału z wyjścia cyfrowego  

 Passthrough: Oryginalna rozdzielczość (częstotliwość)  

 48kHz: Maksymalna częstotliwość 48KHz  

 96kHz: Maksymalna częstotliwość 96KHz  

 W przypadku, gdy chcesz korzystać z zewnętrznego wzmacniacza, 

lub aktywnego głośnika, Analog out (wyjście analogowe) powinno 

być ustawione, jako ON, i wzmacniacz zewnętrzny powinien być 

podłączony do linii (analogowe wyjście) z tyłu urządzenia X12. 

Jeśli chcesz użyć wzmacniacza końcowego w X12, podłącz głośniki 

i ustaw ‘Speaker Out’na pozycje ON 
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Wskazówka: Odtwarzanie bez przerw między utworami działa prawidłowo w trybach odtwarzania "Repeat All" 
i "Normal". W trybie "SHUFFLE" odtwarzanie bez przerw między utworami nie jest obsługiwane. 

5.3.8 Efekt pokazu slajdów - Slide Show Effect 

 

 

5.3.9  Czas pokazu slajdów - Slide Show Time 

 

 

5.4 Podłączenie do sieci komputerowej - Network 

Upewnij się, że urządzenie X12 jest podłączone do sieci kablem Ethernet lub kartą USB Wi-Fi. 

Wybierz sieć network a następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 

5.4.1 Ustawienie połączenia przewodowego - Wired Setup 

5.4.1.1 DHCP (Adres IP nadany automatycznie) 

 

 

 

 Wybierz DHCP (Auto IP) i potwierdź przyciskiem OK. Nie ma 

potrzeby wprowadzania jakichkolwiek wartości.  

 Wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK. 

 Wybierz sieć i potwierdź przyciskiem OK.  

 Wybierz konfigurację sieci przewodowej lub bezprzewodowej 

i potwierdź przyciskiem OK.  

Uwaga: aby sprawdzić informacje o sieci, wybierz 'Network Info', 

natomiast o sieci bezprzewodowej 'Wireless Info'. 

 Dostępnych jest 6 sposobów wyświetlania slajdów All, 

Fade in & out, Transition, Rotation, Flip and None. 

 Można ustawić czas wyświetlania pojedynczego slajdu oraz czas 

trwania efektu (sposobu) wyświetlania slajdu. 

 Show time: Wymagany czas, aby zobaczyć jedno zdjęcie 

 Effect time: Czas przejścia zdjęcia w kolejne zdjęcie  
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5.4.1.2 Statyczny adres IP - Static IP 

 

 

 

5.4.2 Konfiguracja połączenia sieci bezprzewodowej – Wireless Setup 

X12 oferuje dwa rodzaje metody połączenia z siecią bezprzewodową 

5.4.2.1 Widoczne SSID. 

 

 Wybierz opcję Konfiguracja sieci bezprzewodowej i potwierdź przyciskiem OK. Dostępne sieci bezprzewodowe będą 

wyświetlane jak na obrazku powyżej. 

 Wybierz właściwą sieć i potwierdź przyciskiem OK.  

 Jeżeli sieć jest zabezpieczona, wprowadź hasło i wciśnij klawisz OK. 

 

 

 Za pomocą klawisza 'CAP/NUM' na pilocie zdalnego sterowania możemy wybrać sposób wprowadzania znaków 

z klawiatury numerycznej: cyfry, duże litery, małe litery, symbole. 

 Wybierz 'Static IP' i potwierdź przyciskiem OK.  

 Wprowadź wartości, takie jak; Adres IP, maska podsieci, itp. 

 Wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK. 

 Zrzut ekranu po lewej stronie pokazuje przykładowe dane, jeśli 

sieć jest wykryta i X12 jest prawidłowo podłączony. 

 Zrzut ekranu po lewej stronie pokazuje przykładowe dane, jeśli 

sieć jest wykryta i X12 jest prawidłowo podłączony. 
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5.4.2.2 Ukryte SSID. 

  

 

5.4.3 Informacja o sieci - Network Info 

 

 

5.4.4 Informacja o połączeniu bezprzewodowym - Wireless Info 

 

 

5.5 Serwisy sieciowe - Network Service 

  

 

5.5.1 Samba Server 

Samba jest darmowym serwerem plików i drukarek dostępnym dla każdego systemu. Główne zadanie serwera 
to współdzielenie plików. Jeśli chcesz, aby foldery i pliki znajdujące się na dysku twardym X12 były widoczne 
w sieci LAN za pomocą podłączonego komputera dokonaj konfiguracji jak poniżej. 

 Wybierz 'Samba Server' i potwierdź przyciskiem OK. Ustaw na ON, tak jak poniżej. 

  

Domyślna wartość: OFF. 

 Wybierz 'Wireless Network' i potwierdź przyciskiem OK. 

Możesz zobaczyć informacje o sieci, jak pokazano obok. 

 Wybierz 'Wireless Info' i potwierdź przyciskiem OK. Możesz 

sprawdzić siłę sygnału sieci bezprzewodowej, jak pokazano 

obok. 

 Wybierz 'Network Service' i potwierdź 

przyciskiem OK. Istnieje kilka serwisów, 

takich jak Samba Serwer, Web Serwer, 

UPnP Server i serwer FTP. 

 Wybierz opcję Set Ap Manulay, czyli ręcznego 

podania nazwy SSID. 

 Wprowadź nazwę SSID i potwierdź klawiszem OK.  

 Jeżeli sieć jest zabezpieczona, wprowadź hasło 

i  wciśnij klawisz OK 



 

28 

 

 Wybierz ‘Samba Server’ i potwierdź przyciskiem OK. 

 

 Wybierz 'Host Name" - nazwę hosta i 'Workgroup' - grupy roboczej.  

 Wprowadź nazwę hosta i nazwę grupy roboczej i wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK. 

Jak wyświetlić zawartość folderów zapisanych na twardym dysku X12 na ekranie komputera 

(w oparciu o Windows 7)? 

 Kliknij ikonę "Start" w lewym dolnym rogu monitora 

 Wybierz 'mój komputer' i kliknij 

 Możesz zobaczyć 'sieci' 

 Kliknij przycisk "sieć", Teraz można zobaczyć wszystkie serwery widoczne w sieci lokalnej (dla urządzenia X12, do-

myślna nazwa hosta to X12). 

 Wybierz ‘X12’ i kliknij 

 Zobaczysz dwa foldery, ‘LocalStorages’ i ‘Music DB’. 

OSTRZEŻENIE: Nie modyfikuj folderu Music DB, który jest związany z bazą danych. Jeśli usuniesz 
lub zmodyfikujesz coś wewnątrz folderu, spowoduje to uszkodzenie bazy ‘Music DB’. 

 

5.5.2 Network Sharing (Samba Client) 

Urządzenie X12 można podłączyć do urządzeń pamięci masowej w tej samej sieci. Do przesyłu strumienia 
ze zdalnych urządzeń i odtwarzania na X12, konieczne jest udostępnienie folderu jak poniżej. 

Jak udostępnić folder w sieci? 

 

 

 

 

 

 Przejdź do 'Browser' i kliknij 'NET' 

(X12 musi być podłączony do sieci) 

 Kliknij przycisk 'Add share' 

 Kliknij 'Server (Workgroup\Server)', dostaniesz się do grupy 

roboczej serwera, jak poniżej. 

 Dla przykładu, wybrano 'COCKTAILAUDIO' 

i 'EUNBI-PC'. 
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Jak edytować i usunąć udostępniany folder? 

 

 

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. 

 

  

Domyślna nazwa użytkownika ‘User Name’: guest 

 Umieść kursor na 'Share', i kliknij. 

 Wybierz folder, który chcesz dodać. 

 W przykładzie wybrano folder 'Music'. 

 Możesz zmienić nazwę udostępnienia – ‘Nick Name’ 

(Muzyka) na dowolną. 

 Wybierz OK i potwierdź. 

 Teraz można wybrać folder ‘Music’. Kliknij w to miejsce, 

aby odtworzyć pliki w folderze udostępnionym. 

 Umieść kursor w dowolnym folderze, wymienionych na ekranie 

funkcji 'NET'.  

 Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu kontekstowe, jak 

na rysunku po lewej stronie. Możesz dodać lub edytować. 

 Przesuń kursor na nazwę użytkownika - 

'User Name' i kliknij. Następnie można 

zobaczyć nazwę użytkownika, którego 

wcześniej używałeś.  
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5.5.3 Web Server 

Web Server jest to program mający na celu udostępnianie w sieci za pomocą protokołu komunikacyjnego 
HTTP strony WWW. Klientem takiej usługi jest dowolna przeglądarka internetowa. 

Dzięki funkcji Web Server w X12, można korzystać z następujących funkcji: 

 Dodać okładki albumu do wszystkich albumów przechowywanych (zgranych) w bazie Music DB za pośred-
nictwem dostępu do Internetu.  

 Edytować informacje ID3-tag każdej piosenki. 

 Odtwarzać i kontrolować X12 przez Serwer WWW dowolną przeglądarką Internetową. 

 Tworzyć i sprawdzać, listy odtwarzania utworów zapisanych w bazie Music DB na X12. 
 

5.5.3.1 Jak korzystać z Web Server? 

Wybierz ‘Web Server’ i potwierdź przyciskiem OK. 

 

Wybierz ‘Reinstall’ i potwierdź przyciskiem OK, aby uruchomić go. 
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5.5.3.2 Jak zarządzać X12 przez przeglądarkę? 

Serwer WWW jest dostępny w dwóch formatach - jeden dla komputerów, drugi dla urządzeń mobilnych 
np. smartfonów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Można uzyskać adres IP X12 z konfiguracji (SETUP 

/ Network / Network Info)  

 Wpisz adres IP (na przykład 192.168.0.4) na pasku 

adresu w przeglądarce internetowej komputera lub 

smartfona, patrz poniżej. 

PC Screen 

Smart Phone scree
n 
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Ekran główny 

 

 

 

 

 

Zapoznaj się z podręcznikiem użytk

ownika X12-Serwer WWW, aby do

wiedzieć się, jak korzystać z interfej

su WWW. 

Umieść kursor myszy na 

cocktailAudio.  

 

Menu kontekstowe pojawi się 

jak poniżej. 

Można wybrać jedną 

z  dziewięciu (9) opcji 

w zależności od potrzeb. 

Na przykład, jeśli wybrano 

opcję "Album", można 

wyświetlić listę wszystkich 

albumów w bazie Music DB. 

Możesz odtwarzać utwór 

w albumie i dodać okładkę 

albumu, edytować, usuwać 

 i przypisać do listy albumów. 
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5.5.4 UPnP Server 

Usługa UPnP realizuje tzw. "połączenie bezpośrednie" umożliwiając przesyłanie danych między dwoma urządze-
niami pod kontrolą dowolnego urządzenia sterującego w sieci. Główna cecha to zminimalizowana konieczność kon-
figuracji komputera lub oprogramowania do pracy w sieci. Jeśli posiadamy urządzenie (np. komputer), który obsługu-
je protokół klienta UPnP można korzystać z zasobów multimedialnych przez urządzenia UPnP. 

Domyślnie ‘UpPnP Server’ jest włączony. 

 

 

5.5.5 FTP Server 

Server FTP jest usługą umożliwiającą wymianę plików z odległymi komputerami za pomocą protokołu komunikacyj-
nego typu klient-serwer zwanym FTP. Aby użytkownik mógł pobrać plik z komputera znajdującego się w sieci, ko-
nieczne jest, by komputer ten posiadał zainstalowany serwer FTP. Użytkownik łączy się z serwerem FTP za pomocą 
specjalnego programu, nazywanego klientem FTP. 

Wybierz serwer FTP i potwierdź przyciskiem OK. Konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika, domyślne hasło 
to 0000. Hasło standardowe można zmienić. 

 

Co można zrobić za pomocą funkcji serwera FTP?  

Po zainstalowaniu oprogramowania klienckiego FTP na komputerze, można skopiować, usunąć 
lub przenieść pliki lub foldery między twardym dyskiem X12 a dyskiem komputera. 

5.6 Internet Service – Usługi internetowe 

Konfiguracja przeznaczona dla odtwarzania online muzyki z serwisów Qobuz i Simfy. 

5.6.1 Serwis Simfy 

Simfy jest serwisem umożliwiającym dostęp do milionów utworów, w każdej chwili i tak często, jak chcesz 
- bez konieczności pobierania. Możesz cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu na świecie – zarówno 
w internecie, na pulpicie lub nawet w telefonie komórkowym. Simfy daje muzykę bez ograniczeń, w dowolnym 
miejscu i czasie. Wymaga rejestracji na stronie usługodawcy serwisu. 

 

  

 Musisz dokonać rejestracji w serwi-

sie Simfy (www.simfy.com), aby 

uzyskać nazwę użytkownika i hasło.  

 Idź do Setup/ Internet Service / 

Simfy Service. 
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Szczegółowe informacje na temat korzystania z Simfy - zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika Simfy. 

 

5.6.2 Serwis Qobuz 

Korzystanie z usługi Qobuz jest dokładnie takie same, jak z usługi Simfy. Proszę przejść na stronę 
www.qobuz.com, aby uzyskać więcej informacji. 

 

 

5.7 Menu systemowe X12 - System 

 

 

5.7.1 OSD (język wyświetlania) 

 

 

5.7.2 Autoodtwarzanie - Auto Play 

 

Domyślnie ustawiony: OFF. 

 Wybierz OSD Language i potwierdź przyciskiem OK.  

 Wyświetlą się obsługiwane języki.  

 Wybierz preferowany język i potwierdź przyciskiem OK. 

Uwaga: Domyślnie ustawiony jest język angielski English. 

 Wybierz pozycję ‘System’ i potwierdź przyciskiem ON. 

 Wprowadź nazwę użytkownika 

i hasło. 

 Następnie ciesz się z używania 

Simfy. 

Wybierz Auto Play i potwierdź przyciskiem OK.  

Można ustawić na ON lub OFF. 
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5.7.3 Wznowienie odtwarzania – Resume Play 

Podczas rozruchu X12 jest możliwe wznowienie odtwarzania muzyki z bazy Music DB lub Radia Internetowego. 

 

Domyślnie ustawiony jest na OFF. 

Wskazówka: 

 Podczas korzystania z funkcji 'Alarm' lub 'Auto Play' wznowienie odtwarzania nie jest dostępne. 

 Priorytet wykonywania funkcji: Funkcja Alarm ----funkcja Auto Play ---- funkcja Resume Play. 

 

5.7.4 Przywracanie ustawień fabrycznych - Factory Reset 

 

5.7.5 Tryb uśpienia wewnętrznego dysku twardego - HDD Sleep 

Możesz wprowadzić X12 w tryb uśpienia poprzez funkcje ‘HDD Sleep’. Istnieje pięć opcji, takich jak OFF, 
10 min, 20 min, 30 min i 1 godzina. Przez określony czas, jeśli nie ma dostępu do dysku twardego, 
dysk przechodzi w tryb uśpienia. 

 

 

5.7.6 Formatowanie dysku twardego - HDD format 

UWAGA: Funkcja formatowania dysku w X12 nie obsługuje zarządzania partycjami. W przypadku 
formatowania jednej partycji zainstalowanego dysku należy ten proces przeprowadzić na komputerze. 

  

  

 Uruchomienie z trybu uśpienia 

dysku twardego, trwa 3 ~ 4 se-

kundy. W tym czasie, reakcja 

X12 na sygnał z pilota będzie 

opóźniona. 

 Zaznacz ‘Resume Play’ 

i potwierdź przyciskiem OK. 

 Aby przywrócić ustawienia domyślne, 

wybierz 'Factory Reset' i potwierdź 

przyciskiem OK. 

 X12 oferuje funkcję formatowania wewnętrznego 

dysku twardego i dysku lub pamięci podłączonej 

do portu USB. Procedura formatu jest taka sama 

dla obu typu napędów. 
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5.7.6.1 Nowy dysk twardy (bez utworzonej partycji) 

System plików jest to metoda umieszczenia i przechowywania na nośniku abstrakcyjnych danych oraz 
informacji umożliwiających przechowywanie tych danych, oraz łatwy i szybki dostęp do danych. Systemy 
operacyjne posiadają własne systemy plików np. FAT, NTFS, EXT. 

 X12 oferuje dwa rodzaje systemów plików dla formatu dysku twardego. Jednym z nich jest NTFS, drugi system plików 

to Linux. Możesz wybrać jeden z nich podczas procedury formatu dysku twardego.  

 System plików Linux jest bardziej stabilny, a prędkość jest szybsza niż NTFS. Zaleca się użycie systemu plików Linuk-

sa. 

 

 

 

 

 

5.7.6.2 Formatowanie dysku z utworzonymi partycjami 

UWAGA Formatowanie partycji spowoduje utratę danych z całego dysku. 

 

 

 

 

 

  

 Wybierz funkcje 'HDD Format', wyświe-

tlona zostanie wielkość nośnika. 

 Następnie wybierz system plików, Linuxa 

lub NTFS.  

 

 Rozpocznie się proces formatowania dys-

ku.  

 Po zakończeniu procesu formatowania X12 

automatycznie uruchomi się ponownie. 

 Wybierz funkcje 'HDD Format' ,naciśnij 

przycisk OK. 

 Wyświetli się rozmiar oraz typ obecnego sys-

temu plików. 

 Następnie wybierz system plików, Linuksa lub 

NTFS.  

 Rozpocznie się proces formatowania dysku. 

 Po zakończeniu procesu formatowania X12 auto-

matycznie uruchomi się ponownie. 
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5.7.7 Sprawdzenie i naprawa systemu plików – File System Fix 

Możesz sprawdzić i naprawić system plików NTFS lub Linux na dysku X12 w następujący sposób. 

Wybierz File System Fix i potwierdź przyciskiem OK. 

 

UWAGA: Zalecamy, aby nie uruchamiać tej funkcji, jeśli system plików na dysku X12 nie sprawia problemów. 

5.7.8 Jasność – Brightness 

Ustawianie jasności wyświetlacza LCD 

 

 

5.7.9 Konfiguracja funkcji budzenia – Alarm 

W urządzeniu X12 można dokonać 6 ustawień budzenia - Alarm. 

 

 

 

 

 

  

 Wybierz pozycję, której potrzebujesz, a następnie naciśnij 

przycisk OK.  

 Pojawi się następujący ekran.  

 UWAGA: Czas należy ustawić minimum +10 minut niż 

w chwili obecnej. 

 Ustaw czas, cykl i źródło dźwięku.  

 Ustaw Drzemkę - Snooze na ON.  

 Wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK. 

1. Wybór czasu w górę / w dół.  

2. Wybór cyklu przyciskiem OK.  

3. Wybór źródła dźwięku z Playlist lub iRadio (My Favorites). 

4. Wybór drzemki Snooze ON / OFF. 

 Przejdź do funkcji 'Alarm' i potwierdź przyciskiem OK.  

 Pojawi się następujący ekran. 

 Wybierz 'Brightness' i potwierdź przyciskiem OK. Regulacja 

odbywa się za pomocą klawiszy pilota: LEFT/RIGHT. 

 Domyślnie poziom jasności ustawiony jest na 50. 
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W przypadku, gdy alarm jest ustawiony, poniższa ikona pojawi się na ekranie odtwarzania. 
 

   

 

5.7.10  Automatyczne wyłączenie - Auto Shutdown 

X12 zostanie wyłączony automatycznie według przypisanego czasu i daty. 

 

 

 

Uwaga:, aby zmienić wartości użyj klawiszy strzałek (góra/dół). Aby przesunąć kursor użyj klawisza strzałki 
(lewo/ prawo). Naciśnij przycisk OK, aby zmienić 'Repeat. Użyj klawisza strzałki (lewo/prawo), aby ustawić 
ON / OFF. 

 

 

 

Uwaga: W przypadku ustawienia automatycznego wyłączenia poniższa ikona pojawi się na ekranie 
odtwarzania. 

   

 Przejdź do konfiguracji i wybierz opcję System. 

 Wybierz "Auto Shutdown" i potwierdź przyci-

skiem OK. 

 Wybierz z listy i potwierdź 

 Naciśnij klawisz Return, aby zapisać ustawienia i wyjść 

z menu. 

UWAGA: Automatyczne wyłączanie nie działa poprawnie, jeśli

 ustawisz czas wyłączenia w ciągu 3 minut od uruchomienia. 

D: Auto Shutdown 

3: ilość 3 

H: jednostka czasu godzin 

Oznacza wyłączenie urządzenia X12 po 

3 godzinach. 

Przykład 

A: Alarm 

2: Za dwa 

D: Dni 

Oznacza, że alarm jest ustawiony ‘za 2 dni 

od teraz '. 

 Można ustawić czas na X12 

 Po ustawieniu czasu, przesuń kursor na ikonę OK 

i potwierdzić przyciskiem OK. 
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5.7.11  Prędkość przewijania - Scroll Speed 

Długi tekst jest przewijany na ekranie, można ustawić jego prędkość jak poniżej. 

 

Domyślnie ustawiony jest: Level 1. 

 

5.7.12  Ilość wyświetlanych linii - List Line Count 

Ilość wyświetlanych linii tekstu na ekranie jest zależna on wybranego ustawienia. 

 

 

5.8 Ustawianie czasu - Time 

Możesz ustawić wartość czasu ręcznie lub automatycznie. 

 

 

5.8.1 Format czasu – Time Format 

 

 

5.8.2 Automatyczne ustawienie czasu - Time Set (Internet) 

 

 Wybierz Time Set(Internet) i potwierdź 

przyciskiem OK.  

 Wybierz preferowaną strefę czasową 

i potwierdź przyciskiem OK. 

 X12 wyświetla czas podczas odtwarzania radia internetowego. 

Naciśnięcie klawisza CLOCK spowoduje wyświetlenie czasu.  

 X12 może wyświetlać jeden z dwóch formatów, (AM / PM) 

12 godzinny lub 24 godzinny. 

 Domyślna wartość dla wbudowanego wyświetlacza 

to 7 linii. 

 Domyślna dla zewnętrznego wyświetlacza 

to 11 linii. 
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Upewnij się, że X12 jest podłączony do sieci z dostępem do Internetu, przed próbą ustawienia czasu. 

 

 

5.8.3 Ręczne ustawienie czasu - Time Set (Manually) 

W przypadku braku połączenia z internetem możliwe jest ustawienie czasu ręcznie. 

 

5.9 Oprogramowanie - Firmware 

Urządzenie umożliwia aktualizację wersji oprogramowania wewnętrznego poprzez internet. Możliwe jest 
sprawdzenie przez internet, czy obecne oprogramowanie jest aktualne i czy jest dostępna aktualizacja 
do nowszej wersji. 

 

 

5.9.1 Obecne oprogramowanie – Current Version 

Poniższy obraz ukazuje obecną wersję oprogramowania. 

 

  

 Wybierz Time Set (Manually) i potwierdź przyciskiem OK. 

 Wprowadź czas ręcznie i potwierdź przyciskiem OK. 

 Wybierz Firmware i potwierdź klawiszem OK. 

 

 Można sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, 

jak pokazano obok. Wybierz Current Version i po-

twierdź przyciskiem OK.. 

 Wybierz preferowany czas i potwierdź przyciskiem 

OK. 

Domyślnie strefa czasowa: GMT + 00 Londyn 
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5.9.2 Ręczna aktualizacja oprogramowania - Firmware update manually 

 

 

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK urządzenie X12 automatycznie się zaktualizuje. 

 

 

5.9.3 Aktualizacja automatyczna - Automatic Firmware Update 
by network 

 

Domyślnie ustawienie: ON. 

 

5.9.4 Co to jest automatyczna aktualizacja przez sieć? 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy X12 jest podłączony do sieci (Internet). Jeżeli istnieje wyższa wersja 
oprogramowania na serwerze producent X12 powiadomi o tym. Automatyczne sprawdzanie dostępności nowego
 oprogramowania następuje przy każdym uruchamianiu urządzenia. 

 

  

 UWAGA: Po wybraniu wartości Cancel, folder [Nowy Firmware] jest two-

rzony automatycznie w wewnętrznym dysku twardym (lub USB). X12 nie 

będzie prosić o aktualizację oprogramowania po uruchomieniu systemu. Jeśli 

usuniesz folder [New Firmware] poprzez przeglądarkę, to urządzenie zapyta 

ponownie.  

UWAGA: W folderze [New Firmware] nie są przechowywane dane. 

 Plik z nowym firmware umieścić w katalogu głównym pamięci 

USB lub dysku twardego X12.  

 Podłącz pamięć USB do portu hosta USB X12.  

 Przejdź do menu SETUP i wybierz Firmware a następnie Update 

manually i potwierdź przyciskiem OK. 

 

 Wybierz urządzenie pamięci z nowym oprogramowaniem.  

 Wybierz plik xxxxxxxxxx.pkg i potwierdź przyciskiem OK. 

 X12 może automatycznie zaktualizować firmware 

przez sieć. Jeśli nie chcesz tego zrobić automatycznie, 

można zmienić ustawienie na OFF, patrz w lewo. 



 

42 

 

Jeśli klikniemy OK urządzenie spróbuje automatycznie pobrać i rozpakować plik z oprogramowaniem. 
Jeśli aktualizacja się powiedzie X12 uruchomi się automatycznie w sekwencji jak poniżej. 

 

 

5.9.5 Sprawdzenie czy urządzenie X12 posiada najnowszy firmware 

 

 

 

6. Pliki muzyczne z płyt CD - CD Database(Music DB) 

6.1 Co to jest biblioteka multimediów - CD Database 
(Music DB)? 

Music DB jest w bazą informacji o pliku muzycznym, jaki został zgrany na dysk wewnętrzny X12. Informacje 
te zawierają tytuł utworu, nazwę artysty/zespołu, nazwę albumu, rok wydania i gatunek muzyczny. Posiadając 
te dane można bardzo szybko wyszukać utwór muzyczny po zadanych kryteriach - tytule, albumie, wykonawcy,
 gatunku, roku.  

Kiedy X12 jest podłączony do sieci z dostępem do internetu można pobrać z bazy danych FreeDB (darmowa 
baza danych) dane do Music DB. Klawiatura USB lub dostarczony pilot zdalnego sterowania może być użyty 
do edycji informacji w Music DB (dane niepoprawne lub niekompletne). 

6.2 Co to jest FreeDB? 

FreeDB jest darmową bazą danych wykorzystywaną do wyszukiwania informacji o płytach CD (przy użyciu sieci
 Internet). Odbywa się to przez X12 (konieczna instalacja FreeDB na urządzeniu), który oblicza unikalny 
identyfikator dla dysku CD włożony do napędu optycznego. W rezultacie, X12 potrafi wyświetlić informacje 
dotyczące artysty, albumu, listy utworów i kilka dodatkowych informacji. Ponieważ wszystkie informacje są 
przekazywane przez użytkowników FreeDB, istnieje prawdopodobnie kilka różnych zestawów informacji 
dla tej samej płyty CD lub brak informacji. 

  

 Gdy chcesz sprawdzić, czy X12 posiada zainstalowany najnowszy 

firmware , należy użyć funkcji Check now for new firmware. Jeśli jest 

wyższa wersja oprogramowania na serwerze, okno dialogowe pojawi się 

po kliknięciu tej opcji. 
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7. Zgrywanie utworów z płyty - CD (Ripping) 

Wszystkie pliki muzyczne, które zostaną zgrane na odtwarzacz za pomocą funkcji CD Ripping będą 
umieszczone w ukrytym folderze o nazwie "DB". 

Wskazówka: Zalecane jest połączenie z internetem podczas zgrywania w wykorzystaniem bazy FreeDB.  

 

7.1 Podłączenie X12 do Internetu 

Proszę upewnić się, że urządzenie X12 ma dostęp do internetu przed włożeniem płyty CD. 

 

 

 

 

 

7.1.1 Zgrywanie płyty CD – Ripping All 

Korzystając z funkcji ‘Ripping all' możliwe jest zgranie wszystkich utworów z nośnika CD do pamięci 
urządzenia. 

 

 

 

 

W przypadku chęci zgrania płyty CD, naciśnij przycisk MENU.  

Pojawi się ekran jak poniżej, na którym zostanie wyświetlona 
informacja 'Ripping All' 

Wybierz 'Ripping All' i naciśnij przycisk OK.  

Zostanie wyświetlony ekran Ripping Option. 

Wybierz format pliku wynikowego, czyli jedną z czterech opcje
 (WAV, ALAC, MP3, OGG, FLAC) i naciśnij przycisk OK. 

Następnie wyświetlony zostanie ekran jak poniżej 

 Włóż płytę CD do X12.  

 Wybierz CD Play / Rip i naciśnij przycisk OK.  

 Poczekaj chwilę, aż baza danych FreeDB X12 sprawdzi CD 

i pobierze informacje znacznika CD. 

 

Wskazówka:, jeśli X12 jest podłączony do Internetu, ale wyświetla 
listę utworów, zamiast rzeczywistych tytułów muzycznych, proszę 
wysuń płytę i ponownie włóż ją do napędu optycznego. 
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X12 pobiera informacje (tytuł, wykonawca, etc.) z bazy danych 
FreeDB CD.  

Przesuń kursor na ikonę dysku CD, jak poniżej. 

 Naciśnij ikonę CD z przyciskiem OK 

 Następnie wyświetlony zostanie ekran jak poniżej. 

 Wybierz jedną z 4 opcji: Google, Amazon, 7digital Allcdcovers 

lub Storage ". I potwierdź przyciskiem OK 

 X12 dokonuje przetworzenia informacji 

w  3 krokach: Wyszukiwanie / Pobieranie / 

Wyświetlanie 

 Wybierz jedną okładkę albumu skojarzoną 

z  łyta CD i potwierdź przyciskiem OK. 

 Wybrane zdjęcie okładki zostanie pobrane. 

 Zostaniesz poproszony o wybranie opcji OK / Other / Cancel.  

 Wybierz OK, aby potwierdzić. Ikona płyty CD uaktualni się 

wybraną okładką. 

 Aktualnie wszystkie parametry są wybrane, 

aby rozpocząć zgrywanie płyt CD. Wybierz 

OK, aby potwierdzić rozpoczęcie zgrywania 

płyt CD.  

 X12 dokonuje zgrania płyty CD do bazy 

Music DB. 
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7.1.2 Zgrywanie utworów - Ripping Tracks 

Funkcja ta służy do zgrywania poszczególnych poszczególnych utworów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Po włożeniu płyty CD do napędu optycznego, X12 automatycznie przekonwertuje pliki najpierw 
do formatu WAV (nawet, jeśli został wybrany format MP3), a dopiero następnie przekonwertuje plik WAV 
na format MP3. Proces ten odbywa się w tle, jeśli odtwarzacz jest włączony. Jeżeli z jakiś przyczyn 
wyłączymy X12, a następnie włączymy, proces konwersji zostanie wznowiony automatycznie. 

  

 Wybierz 'Ripping Tracks' i potwierdzić przyciskiem OK.  

 Pojawi się ekran poniżej. 

 Wybierz ścieżkę(ki), które chcesz załadować (Ripować) za pomocą klawisza STRZAŁKA W 

PRAWO. Wybrane utwory zmieniają kolor na czerwony. Po zakończeniu selekcji, wybierz OK 

i potwierdź przyciskiem OK. 

 Wybierz jedną z 4 opcji, czyli typ pliku i potwierdź przyci-

skiem OK.  

 Od tego momentu kolejne kroki procedury są takie same 

jak przy 'Ripping All' 

 Po zakończeniu zgrywania: Naciśnij przycisk OK, aby 

wysunąć płytę CD. 
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Wyjaśnienie poszczególnych elementów na ekranie zgrywania. 

 

 

 

 

7.2 Obsługa odtwarzacza X12 bez dostępu do sieci 
internet. 

 

 

 

 

 

7.2.1 Zgrywanie płyty CD – Ripping All 

Funkcja 'Ripping All' umożliwia zgranie wszystkich plików z płyty CD do pamięci X12.. 

 

 

 

1. Tytuł utworu oszukanym  

2. Liczba utworów, które mają być zgrane / całkowita 

liczba utworów na płycie CD.  

3. Całkowity czas utworów  

4. Przetworzony czas utworów 

5. Całkowity czas danego utworu 

6. Przetworzony czas utworu 

 Włóż dysk CD do X12.  

 Wybierz CD Play / Rip i naciśnij przycisk OK.  

Lista utworów jest wyświetlana jak w poniższym ekranie. 

 W trakcie zgrywania, naciśnij przycisk MENU.  

 Poniżej wyświetlany jest ekran 'Ripping All'. 

 

Jeżeli X12 nie ma połączenia z siecią internet, po włożeniu 
płyty CD pobieranie meta danych dotyczących (TAG info) 
odbędzie się z zainstalowanej bazy FreeDB. Baza danych 
FreeDB jest dołączona na płycie CD w pakiecie X12. 

Wybierz 'Ripping All' i naciśnij przycisk OK.  

Wyświetlony zostanie ekran Ripping Option. 

Wybierz format pliku wynikowego, czyli jedną z czterech 
opcje (WAV, ALAC MP3, OGG, FLAC) i naciśnij przycisk 
OK. 

Następnie wyświetlony zostanie ekran jak poniżej 
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Uwaga: Istnieje możliwość edycji informacji 'TAG' dla załadowanych płyt w bazie Music DB poprzez interfejs 
WWW. 

 

7.2.2 Zgrywanie plików - Ripping Tracks 

Procedura ta jest podobna do wcześniejszej, za wyjątkiem: jeśli mamy zamiar wybrać ścieżkę, którą chcemy 
wczytać (Ripować). 

7.3 Korzystanie z zasobów bazy FreeDB 

Jeśli zainstalowano bazę danych FreeDB w pamięci X12 za pomocą dostarczonej płyty CD to urządzenie 
będzie działać tak, jakby było podłączone do internetu. Odtwarzacz wyświetla informacje o płycie CD 
z bazy danych FreeDB. 

  

Wprowadź informacje ręcznie z pilota lub klawiatury USB.  

Ważne:, Aby przejść do następnego kroku, należy 
wprowadzić nazwę albumu. 

Wskazówka:, Aby użyć klawiatury USB, należy upewnić się,
 czy została podłączona klawiatura USB do X12 zanim 
zostało uruchomione urządzenie.. 

 

Wybierz OK, aby potwierdzić wpis. Nastąpi zgrywanie. 

Zgrywanie (ripping) zakończyło się. Wybierz OK i potwierdź 
przyciskiem OK. 

 Jeśli nie wprowadziłeś informacji o tytule, wykonawcy, roku 

lub gatunku na poprzednim etapie, można wprowadzić 

wszystkie te informacje w tej chwili.  

 Po wprowadzeniu informacji, wybierz OK i potwierdź przyci-

skiem OK. 
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7.4 Monitorowanie procesu zgrywania i konwertowania 
plików. 

Możliwe jest śledzenie procesu zgrywania i konwertowania plików przy użyciu funkcji: 

 

 

 

 

 

Uwaga: W celu zapoznania się z informacjami i stanem procesu konwersji dla całej biblioteki multimediów 
należy przejść do ekranu głównego, następnie umieścić kursor na ikonie „Music DB” i nacisnąć 
przycisk 'INFO'. 

 

   

 

8. Jak używać biblioteki multimediów - Music DB 

8.1 Odtwarzanie utworów zgranych do urządzenia. 

Po zakończeniu konwertowania formatu plików z płyty CD do formatu MP3, należy przejść do bazy 'Music DB' 
i wybrać załadowany utwór. Można sprawdzić czy załadowany utwór muzyczny jest prawidłowo skonwertowany 
do WAV. Jeśli tak się nie stało należy zapoznać się z punktem Zgrywanie utworów z płyty CD (Ripping) 

 

Baza Music DB zawiera zgraną (rippowaną) muzykę. 

 

 

 Wybierz ikonę 'Music DB', potwierdź przyciskiem OK.  

 Zostanie wyświetlona lista albumów, jak pokazano poniżej. 

 Umieść kursor na albumie, który chcesz sprawdzić.  

 Wciśnij przycisk INFO 

 Ekrany obok przedstawiają 

przykłady statusów zgrywania. 
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Wskazówka: Wciśnięcie przycisku ’Info’ zmienia sposób wyświetlania informacji na wyświetlaczu w czasie 
odtwarzania. 

 

[ Playing Screen ]               [ INFO Screen ]             [ Title List Screen ] 

       

 

Wskazówka: Na ekranie listy albumów, naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić inne kategorie, takie 
jak artysta / listy utworów, wykonawcy / listy albumów, gatunku, listy utworów / gatunku / albumu lub listy 
tytułów, patrz poniżej 

 

   

Wskazówka: Podczas odtwarzania wciśnij przycisk 'INFO' spowoduje to wyświetlenie informacji o aktualnie 
odtwarzanym utworze. 

 

 Wybierz album, który chcesz odsłuchać i potwierdź przyci-

skiem OK.  

 Nastąpi wyświetlenie wszystkich utworów z albumu, patrz 

poniżej. 

 Wybierz z listy utwór i potwierdź przyciskiem OK, aby 

rozpocząć odtwarzanie muzyki. 

 Odtwarzanie w trakcie. 
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8.2 Funkcja wyszukiwania - SEARCH 

W przypadku, gdy posiadamy dużo utworzonych albumów w bibliotece multimediów, funkcja wyszukiwania 
może być bardzo przydatna. 

 SEARCH function 

 

 

1. Tytuł aktualnego utworu. 

2. Artysta 

3. Album 

4. Twórca utworu - kompozytor 

5. Gatunek muzyczny 

6. Rok wydania 

7. Format pliku/rozdzielczość/ilość kana-

łów/ 

8. Tryb odtwarzania 

9. Numer odtwarzanego utworu/ilość 

utworów 

10. Całkowity czas utworu 

11. Ikona odtwarzania 

12. Czas, jaki upłynął od początku odtwa-

rzania 

13. Okładka aktualnie odtwarzanego 

 albumu 

  Na ekranie listy albumów, naciśnij przycisk SEARCH, aby 

wyświetlić powyższy ekran.  

 Wprowadź nazwę albumu lub część nazwy albumu w polu 

'Nazwa albumu' za pomocą pilota zdalnego sterowania. 

1. Tytuł aktualnego utworu 

2. Tytuł poprzedniego utworu 

3. Tytuł następnego utworu 

4. Title of next music 

5. Tryb odtwarzania 

6. Ikona Alarmu 

7. Ikona programowego wyłączenia 

8. Ikona uśpienia urządzenia 

9. Numer odtwarzanego utworu/ ilość 

utworów 

10. Całkowity czas utworu 

11. Ikona odtwarzania 

12. Czas, jaki upłynął od początku odtwa-

rzania 

13. Okładka aktualnie odtwarzanego 

albumu 

Aby wyświetlić odpowiednie listy wpisz kilka pierwszych 
znaków z albumu 
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Wskazówka: Można ustalić kryteria wyszukiwania według artysty, gatunku muzycznego lub tytułu utworu 

 

 

8.3 Zarządzanie zasobami biblioteki 
multimediów - Music DB 

X12 umożliwia zarządzanie plikami w bibliotece multimedialnej Music DB, można je usunąć lub edytować 
np.: nazwa albumów, artystów i gatunek muzyczny. Można eksportować muzykę z innych urządzeń pamięci 
masowej (pamięci USB lub inne zewnętrze dyski twarde) do folderu 'Music DB'. 

 

8.3.1 Usuwanie i edycja nazwy poszczególnych plików w bazie 
 Music DB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Jak umieścić pliki z 'Music DB' na innym nośniku danych 
(dysk przenośny, pendrive)? 

Można eksportować muzykę z ‘Music DB’ do innych urządzeń pamięci masowej, takich jak: zewnętrzny dysk 
twardy lub USB, wykonując poniższe czynności: 

 

 Otwórz listę albumów, listę wykonawców lub listę gatun-

ków.  

 Umieść kursor na liście, którą chcesz usunąć lub zmienić 

nazwę.  

 Naciśnij przycisk MENU. Wyświetli się menu na ekranie, 

jak pokazano poniżej. 

 Wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK.  

 

Wskazówka: można również uruchomić tę funkcję do listy 
wykonawców, listy gatunków, przy użyciu tych samych 
kroków. 

 Wybierz Delete lub Rename i potwierdź przyciskiem OK. 
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 Wybierz miejsce docelowe; HDD lub USB i potwierdź przyciskiem 

OK. Następnie zostaje wyświetlony ekran poniżej. 

 Idź do bazy Music DB za pomocą pilota. Można wyświetlić listę 

albumów. Wybierz folder (album) lub utwór, który chcesz wyeks-

portować.  

 Naciśnij przycisk MENU i wybierz 'Export Songs', patrz zrzut 

ekranu po lewej stronie.  

 Zatwierdź przyciskiem OK, aby wyświetlić następny ekran, przed-

stawiony poniżej. 

 Wybierz 'New Folder' i zatwierdź przyciskiem OK, aby utworzyć 

nowy folder. Następnie wyświetlony ekran poniżej. 

 Zatytułuj nowy folder i wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK 

 

 Dla przykładu, wprowadzono nazwę 'Diva - The Singles Collection'. 

 Umieść kursor na 'Diva - The Singles Collection' i naciśnij 

przycisk OK. Zostanie wyświetlony ekran poniżej. 

 Wybierz "Export Start’ i potwierdzić przyciskiem OK. Funkcja 

eksportu rozpocznie się. 

 Trwa eksportowanie muzyki. 
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8.3.3 Historia odtwarzania 

Funkcja 'History' umożliwia podgląd maksymalnie 10 ostatnio odtwarzanych utworów z biblioteki Music DB. 

 

 

8.3.4 Odtwarzanie wielokrotne – Playing Section 

 

 

 

9. Edytowanie informacji zawartych w 'TAG' w plikach 
muzycznych biblioteki Music DB 

Informacje TAG utworów można edytować pod kątem tytułu, wykonawcy, albumu, roku powstania lub gatunku 
muzycznego: 

 

 

 

 

 Umieść kursor na utworze, który chcesz edytować.  

 Naciśnij przycisk MENU i wybierz TAG Edytuj i potwierdź 

przyciskiem OK. 

 Za pomocą pilota zdalnego sterowania lub klawiatury USB 

można edytować informacje.  

 Wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK. 

 Idź do biblioteki utworów Music DB  

 Naciśnij przycisk MENU,  

 Wybierz 'History' i potwierdzić przyciskiem OK, jak pokazano 

na zrzucie ekranu po lewej stronie. 

WSKAZÓWKA: Można także edytować załadowane płyty CD 
z biblioteki Music DB za pomocą interfejsu WWW. 

W przypadku, ustawienia "playing section", możliwe są następujące 

działania. 

 PREVIOUS key: "przeskok z obecnego punktu do końca" poprzedniej sekcji 

odtwarzania. 

 NEXT key: "przeskok z obecnego do początkowego punktu" następnej sekcji 

odtwarzania. 

 -15 (SEEK) Key: Naciśnięcie Key -15 raz powoduje przeskok do "punktu 

początkowego" + ruch w lewo o 1/4 sekundy czasu odtwarzania. 

 +15 (SEEK) Key: Naciśnięcie Key +15 raz powoduje przeskok do "punktu 

końcowego" + ruch w prawo o 1/4 sekundy czasu odtwarzania. 

 STOP key: sekcje odtwarzania zostaną usunięte 
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10.Odtwarzanie płyt CD 

10.1 Jeśli X12 posiada połączenie z internetem 

 

 

 

 

 

Wskazówka: Po naciśnięciu przycisku INFO na powyższym ekranie odtwarzania, można zobaczyć szczegółowe
 informacje o aktualnie odtwarzanym utworze, patrz zrzut ekranu poniżej. 

 

 

 

10.2 Jeśli oX12 nie posiada połączenia z internetem 

 

 

 

 

 Włóż dysk CD do X12.  

 Wybierz ikonę CD Play / Rip i naciśnij przycisk OK. 

 

Wskazówka: Jeśli X12 jest podłączony do bazy danych CD FreeDB
 za pośrednictwem sieci, zostanie wyświetlony ekran jak poniżej. 

Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij 
przycisk OK.  

Ekran odtwarzania pokazany jest poniżej 

Trwa odtwarzanie utworu. 

  Włóż płytę CD i wybierz ikonę CD Play / Rip i potwierdź 

przyciskiem OK.  

 Wyświetlona jest lista utworów, jak pokazano poniżej 

Wybierz ścieżkę-utwór (track), którą chcesz odtwarzać i potwierdź 
przyciskiem OK. X12 rozpocznie odtwarzanie. 



 

55 

 

 

 

10.3 W przypadku zainstalowanej bazy danych FreeDB 
w pamięci urządzenia X12. 

Jeśli zainstalowano bazę danych FreeDB w pamięci X12 za pomocą dostarczonej płyty DVD to urządzenie będzie 
działać tak, jakby było podłączone do internetu. Odtwarzacz wyświetla informacje o płycie CD z bazy danych 
FreeDB zainstalowanej w pamięci X12. 

 

11.Tryb odtwarzania plików z płyt CD/DVD 
- Data CD direct play 

X12 posiada funkcję odtwarzania plików z nośników CD R / RW lub DVD R / RW 

 Włóż dysk CD/DVD z danymi do X12 i przejdź do pozycji 'Browser' w menu urządzenia. 

 Wyświetli się możliwość odtwarzania CDROM.  

 Wybierz utwór i potwierdź przyciskiem OK 

Wskazówka: Istnieje również możliwość importowania muzyki z płyt CD do biblioteki odtwarzacza X12 

W tym celu konieczne jest naciśnięcie przycisku MENU na pilocie zdalnego sterowania, gdy wyświetlana 
jest lista utworów muzycznych, następnie wybieramy polecenie 'Import to DB' i potwierdzamy przyciskiem OK. 

 

 

 

12.Listy odtwarzania - Playlist 

Urządzenie X12 oferuje trzy różne listy odtwarzania. Pierwsza to „normal playlist”, druga to "My playlist", 
i trzecia "Advanced My Playlist". Pierwsza lista odtwarzania nie znika po zatrzymaniu odtwarzania lub 
wyłączeniu zasilania. Dwie pozostałe listy odtwarzania są wirtualne. Wirtualne listy zostaną usunięte 
po zatrzymaniu odtwarzania lub wyłączeniu zasilania.. 

 

Uwaga: W przypadku uruchomienia funkcji 'My Playlist' lub 'Advanced My Playlist' zostanie automatycznie 
utworzony plik 'My Playlist' w folderze 'Playlist'. 

Trwa odtwarzanie. 
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12.1 Lista odtwarzania – Playlist 

12.1.1  Jak utworzyć listę odtwarzania? 

Przed tworzeniem listy odtwarzania należy się upewnić czy pliki muzyczne znajdują się w bibliotece 
multimediów Music DB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wybierz ikonę "Playlist', a następnie naciśnij przycisk OK.  

 Następnie wyświetlony poniżej ekran.  
 

WSKAZÓWKA: Folderze 'Auto Play' jest tworzony automatycznie 
i nie powinien być usuwany przez użytkownika. 

 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu podręczne, 

patrz zrzut ekranu poniżej. 

 Wybierz 'New PLS' i potwierdź przyciskiem OK. 

 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz OK. Potwierdzić 

wybór przyciskiem OK.  

 Następnie zostanie wyświetlona lista albumów w bibliotece 

Music DB, tak jak pokazano poniżej 

Wskazówka: Można dodać utwór do listy odtwarzania po utworze lub 
albumie.  

Możesz zobaczyć ikonę + w końcu listy w albumie. Naciśnij przycisk 
odtwarzania, aby dodać album do listy odtwarzania.  

Uwaga: Możesz przesunąć kursor za pomocą klawisza strzałki (góra /
 dół) 

 Naciśnij przycisk OK, jeśli chcesz iść w dół listy utworów z albumu 

 
 Możesz dodać więcej utworów lub albumów za pomocą 

powyższej procedury. 

 Po dodaniu utworu lub albumu, naciśnij przycisk RETURN, 

aby przejść do ekranu pokazanego poniżej. 

 Wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK 
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Uwaga: Aby dodać więcej utworów lub albumów do utworzonej listy odtwarzania, przesuń kursor 
na zamierzoną listę odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk MENU. 

 

12.1.2  Jak dodać utwory do istniejącej Playlisty? 

Słuchając muzyki z swojej biblioteki Music DB możesz dodać konkretny utwór do istniejącej Playlisty, realizując 
to w następujący sposób: 

 

[ Playing Screen ] 

 

 

12.1.3  Jak odtwarzać z Playlisty? 

 

 

 

 

 

 Wybierz playliste, którą chcesz odtwarzać i potwierdź przy-

ciskiem OK.  

Lista odtwarzania 'Playlist1' przechowywana jest w katalogu 

'Play List', patrz poniżej. Można wyświetlić listy odtwarzania, jeśli 

przejdziesz do folderu 'Play List' poprzez ikonę Playlist na ekranie 

głównym. 

Lista odtwarzania została utworzona 

 Wybierz utwór z palylisty i potwierdź przyciskiem OK, aby nastą-

piło odtwarzanie.  

 

Wskazówka: Po ustawieniu trybu odtwarzania 'Repeat All', 
wszystkie utwory zawarte w wybranej liście odtwarzania będą 
odtwarzane w sposób ciągły z zachowaniem sekwencji kolejności. 

 Naciśnij klawisz 'PLAYLIST' w trakcie odtwarzania utworu, jak poka-

zano powyżej.  

 Wybierz listę odtwarzania, do której dodać utwór.  

 Zatwierdź przyciskiem OK, a utwór zostanie zapisany w wybranej liście 

odtwarzania. 
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12.1.4 Jak edytować Playliste. 

 

Przejdź do ekranu odtwarzania. Naciśnij przycisk MENU na pilocie. Można usunąć istniejące Playlisty, 
dodać utwór do istniejącej listy lub usunąć. 

 

 

 

12.2 Moja Playlista (Wirtualna Playlista) 

Funkcja wirtualnej playlisty jest to jednokrotne odtworzenie zestawu utworów. Po stworzeniu takiej listy zostanie
 ona usunięta w przypadku zatrzymania odtwarzania lub wyłączenia zasilania. Funkcja ta działa tylko 
z poziomu Music DB. Z poziomu Browser jest nie aktywna. 

 

     

 

Wskazówka: W trakcie odtwarzania z My Playlist można wyszukiwać albumy lub utwory i dodać do bieżącej 
My Playlist. Umieszczamy kursor na danym albumie lub utworze, a następnie naciskamy klawisz MY PL. 
Ilustruje to poniższe zdjęcie. 

 

 

1. Umieść kursor na liście utworów, albumów, artystów, dyskografii 

lub gatunków. 

2. Naciśnij przycisk MY PL na pilocie zdalnego sterowania.  

3. Wybrany album zostanie odtworzony po wskazaniu [stworzonej playlisty 

w "My Playlist"], jak pokazano poniżej.  

4. Jeśli przejdziesz do folderu Play List za pomocą klawisza RETURN, 

nie będą wyświetlane My Playlist 

 Play Now: Jeśli wybierzesz Play Now, X12 rozpocznie 

odtwarzanie wybranego albumu  

 Play List: Wybrany album zostanie dodany do aktualnie 

odtwarzanej listy (albumów), jako ostatni wpis  

 Play Next: Wybrany utwór zostanie dodany do następ-

nego aktualnego odtwarzanego utworu. 
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12.3 Zaawansowane tworzenie Mojej Playlisty 
(Wirtualna Playlista) 

Można stworzyć zaawansowaną My Playlist (Wirtualna Playlista) wybierając utwory po wykonawcy, gatunku 
muzycznym lub albumie. 

 

 

 

13.Funkcja strumieniowego odtwarzania muzyki 

X12 obsługuje różne protokoły sieciowe takie jak: UpnP Server/Client/Renderer i Samba Server/Client. 
X12 wykorzystuje także różne funkcje do strumieniowego przesyłania muzyki. 

13.1 Funkcja UPnP Server/Client and Samba Server/Client 

X12 może współpracować z rożnymi urządzeniami które obsługują UpnP server/client lub Samba 
server/client. Jeżeli X12 jest podłączony do tej samej sieci co inne urządzenia, to za pomocą 
funkcji Browser można je zobaczyć; patrz poniżej; 

 

  

  

 Kiedy znajdziemy utwór, który chcemy dodać, proszę naci-

snąć AD MY PL 

 

 Pojawi się rozwijane menu, jak pokazano po lewej stronie. 

 

 Wybierz jedną opcję i potwierdzić przyciskiem OK  

 

 Wybrany utwór zostanie odtwarzany, i będzie przechowywa-

ny w My Playlist. 
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13.2 Wiele urządzeń X12 w tej samej sieci 

W salonie umieszczony jest X12 z dyskiem(serwer muzyczny). Drugi X12 bez dysku umieszczony jest 
w pomieszczeniu nr 1 lub w pokoju nr 2. Można odtwarzać pliki z X12 z dyskiem (serwer muzyczny) 
na X12 które go nie posiadają, bez buforowania czy wstępnego składowania. 

 

 

 

13.3 X12 pracujący jako serwer muzyczny Sonos 

Sonos jest bezprzewodowym systemem głośników HiFi i komponentów audio. Łączy wszystkie Twoje cyfrowe 
zasoby muzyczne w jednej aplikacji sterującej i daje Tobie kontrolę nad nią z każdego urządzenia mobilnego. 
Odtwarzaj dowolną muzykę w każdym pomieszczeniu dzięki dedykowanej sieci bezprzewodowej SONOS.  

Odtwarza muzykę z Twoich ulubionych serwisów muzycznych, bibliotek muzycznych lub bezpośrednio 
z urządzeń iOS czy Android dzięki aplikacji Sonos Controller. 

 

Użytkownicy Sonos mogą używać X12 jako serwer muzyczny z ich urządzeniami Sonos. 
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13.4 Funkcja Shareplay 

Jest to ta sama funkcja, jak Apple ‘Airplay’ 

Za pomocą fukcji Shareplay można odtwarzać pliki utworów w urządzeniach z systemem iOS poprzez X12. 

 

 

14.Serwisy Internetowe (radio internetowe)– I-Service 

Upewnij się, czy X12 jest podłączony do sieci Internet przed korzystaniem z i-Service. . 

Wskazówka: Może nastąpić niewielkie opóźnienie podczas strojenia stacji radiowych. To opóźnienie wynika 
z charakteru sieci (Internet). 

14.1 Radio internetowe 

14.1.1  Jak korzystać z Radia Internetowego 

Możesz używać wiele internetowych stacji radiowych. Radio internetowe X12 jest oparte na serwerze Reciva. 
Zapewnia wiele stacji według gatunku muzycznego i kraju. 

 

 

 

 

Wskazówka: Jeśli X12 nie jest podłączony do sieci Internet,
 ikona i-Service będzie nie aktywna 

 Wybierz Reciva i-Radio i potwierdź przyciskiem OK. 

Następnie wyświetlony zostanie ekran poniżej. 

 Uruchom odtwarzacz muzyki w urządzeniu 

z systemem iOS, takich jak na lewym zdję-
ciu. 

 Kliknij ikonę zaznaczoną czerwonym kół-

kiem 

 Pojawi się sie obraz jak na prawym zdjęciu 

 Wybierz X12, aby odtworzyć poprzez X12. 
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14.1.2  Jak dodać ulubione stacje do moich ulubionych 

Jeśli dodasz swoje ulubione stacje radiowe do folderu My Favorite, można je później łatwo znaleść. 

 

 

14.1.3  Jak odtwarzać z folderu My Favorites. 

 

 

 

14.1.4  Funkcja wyszukiwania stacji radiowych w Radiu Internetowym 

 

 

 

 

 W ty miejscu możesz wybrać gatunek muzyczny lub kraj. 

Aktualnie odtwarza stacje radiową. 

 Podczas odtwarzania stacji radiowej naciśnil klawisz 

FAVORITE na pilocie zdalnego sterowania, aby dodać stację 

do listy ulubionych.  

 Stacja radiowa pojawi się w folderze My Favorite, jak 

pokazano po lewej stronie. 

Po dokonaniu stacji do folderu My Favorites, nacisśnij 
przycisk FAVORITE, nastąpi przeniesie Cię do listy 
My Favorites. Alternatywnie, można uzyskać dostęp do listy
 My Favorites przez naciśnięcie przycisku MENU na panelu
 przednim, 

Można wyszukać stacje radia internetowego w następujący 
sposób; będąc w funkcji Radio Internetowe naciśnij przycisk 
SEARCH na pilocie zdalnego sterowania, zostanie wyświetlony 
ekran jak obok. Wprowadź pierwszych kilka znaków i wybierz 
OK i potwierdź przyciskiem OK. Zostaną wyświetlone nazwy 
stacji radiowych rozpoczynających się od wprowadzonych 
znaków. 
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14.1.5 Funkcja nagrywania z Radia Internetowego 

 Uwaga 1: Nie polecam nagrywać nieprzerwanie przez ponad trzy 3 godziny.  

 Uwaga 2: Wymagane miejsce do nagrywania w formacie MP3: 1 godzina (54MB) / 2 godziny (108MB) / 3 
godziny (162MB)  

 UWAGA 3: X12 rejestruje i-Radio przez formaty takie jak MP3, AAC lub w formacie ASF według streamingu 
stacji. 

14.1.5.1 Jak nagrywać? 

 Podczas odtwarzania Radia Internetowego naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie 

 Naciśnij przycisk STOP aby zatrzymac nagrywanie. 

     [ Playing ]                    [ Recording ]                   [ Playing ] 

   

 

14.1.5.2 Gdzie jest przechowywany nagrany plik? 

X12 tworzy (w trakcie nagrywania z Radia Internetowego) folder na dysku twardym automatycznie 
po rozpoczęciu nagrywania. Wszystkie nagrane pliki są przechowywane w folderze 'IRadio Recording', 
patrz poniżej. 

 

 

14.1.5.3 Struktura nazwy pliku z nagraniem 

Jeżeli stacja pokaże tytuł muzyki, patrz poniżej, rejestrowana nazwa pliku będzie tytułem muzyki. 

 

                   

 

Jeśli stacja nie pokazuje żadnego tytułu, patrz zrzut ekranu poniżej, rejestrowana nazwa pliku będzie maiła 
następującą formę "rok-miesiąc-dzień-czas (minuty / sekundy). 
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14.1.5.4 Jak edytować nagrny plik 

Można łatwo edytować nagrane pliki z funkcji zarządzania plikami. Umieść kursor na zapisanym pliku i naciśnij
 przycisk MENU, aby uruchomić następujące funkcje: 

 

       [ TAG Edit ] 

 

 

       [ Import to DB ]                [ Copy File ]                 [ Move file ] 

 

 

14.1.6  Rezerwacja Nagrania (czasowe ustawianie nagrywania) 

Ta funkcja działa na stacjach znajdujących się w folderze My Favorites.. 

14.1.6.1 Jak ustawić rezerwacje nagrania 

 

 

 

 

 

 Umieść kursor na stacji, którą chcesz ustawić dla rezerwacji 

nagrywania.  

 Naciśnij przycisk MENU, a pojawi się nowy ekran jak poniżej. 

 Wybierz 'Reservation Recording' i potwierdzić przyciskiem OK. 
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14.1.6.2 Jak działa rezerwacja początku nagrywania 

Przykład nr1: X12 jest wyłączony, ustawione nagrywanie (np. 16: 00 / zapis do 3 minut) 

 X12 uruchamianie się automatycznie na 15: 57 (3 minuty wcześniej ustawiony czas 16:00)  

 X12 rozpocznie odtwarzanie stacji na 15: 59 (1 minutę przed ustalonym czasem 16:00). 
Głośność jest ustawiona, jako "Mute" automatycznie.  

 X12 rozpocznie nagrywanie stacji na 16: 00 i będzie kontynuował do 16:03.  

 X12 wyłączy się automatycznie sam, jak tylko zakończy nagrywanie 16:03 
 

Przykład nr2: Przykład, w którym, X12 dalej ma być w trybie zasilania ON po nagraniu; 
ustawienia (np. 16: 00 / zapisu dla 3minut) 

 X12 uruchamianie się automatycznie na 15: 57 (3 minuty wcześniej ustawiony czas 16:00)  

 X12 rozpocznie odtwarzanie stacji na 15: 59 (1 minutę przed ustalonym czasem 16:00). 
Głośność jest ustawiona, jako "Mute" automatycznie.  

 X12 rozpocznie nagrywanie stacji na 16: 00 i będzie kontynuował do 16:03.  

 X12 zatrzyma nagrywanie na 16: 03 i dalej odtwarzać będzie stację. 

14.1.6.3 Ustawienie wielu stacji 

Można ustawić nagrywanie rezerwacji dla wielu stacji. Ale czasy nagrań nie mogą nachodzić na siebie.  
Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę czas potrzebny dla każdego nagrywania opisanego powyżej. 
Jeśli nie zostanie przydzielony przedział wystarczający dla każdej stacji i dla każdego działania, 
funkcja ta nie będzie działać poprawnie. (Np. ustawić nagrywanie na 16: 00, a wyłączenie X12 na 15:58) 

Uwaga: Nagrany plik zostanie zapisany w folderze 'iRadio Recording " na twardym dysku. 
Możesz zobaczyć go przez 'Browser'. Możesz edytować nagrany plik z funkcją Tag Edycja. 

 

14.2 Wsparcie systemu muzycznego (Simfy) 

Simply jest serwisem umożliwiającym dostęp do milionów utworów, w każdej chwili i tak często, jak chcesz 
 - bez konieczności pobierania. Możesz cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu na świecie – zarówno 
w internecie, na pulpicie lub nawet w telefonie komórkowym. Simfy daje muzykę bez ograniczeń, w dowolnym 
miejscu i czasie. Wymaga rejestracji na stronie 

 

 

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak korzystać Simfy, patrz oddzielny przewodnik Simfy użytkownika 
na stronie usługi. 

 Można ustawić na dzień, miesiąc, rok, godzina, czas 

trwania nagrania, itp.  

Uwaga: Zalecamy, aby nie nagrywać w sposób ciągły
 przez ponad 3 godziny. 

Simfy jest dostępne w wybranych krajach, takich jak 
Niemcy, Austria, Szwajcaria i RPA. 
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14.3 Wsparcie systemu muzycznego (Qobuz) 

Wsparcie systemu Qobuz jest analogiczne jak przy usłudze Simpy 

 

15.Port USB host dla urządzeń USB 

Możesz korzystać z różnych urządzeń USB, takich jak pamięci USB, odtwarzacz MP3, zewnętrznego dysku 
twardego USB itp z portu hosta USB X12. 

 

 

16.Przeglądarka - Browser 

Jeśli wejdziesz na ikonę Browser, możesz uruchomić następujące funkcje. 

 

 

16.1 Odtwórz plik audio z płyty CD 

X12 obsługuje płyty z danymi z nagranymi plikami audio. X12 obsługuje różne pliki audio, takie jak; APE / CU
E, HD FLAC, HD WAV, MP3, FLAC, WAV, WMA, M4A, AAC, ALAC, AIFF, AIF, Ogg Vorbis, PCM, PLS, M3U, 
itp. 

 

  

 Podłącz urządzenie USB do portu host USB X12.  

 Wybierz funkcje "Browser”. Urządzenie USB pojawia 

się na ekranie, jak pokazano poniżej 

 Włóż dysk CD z danymi do X12. 

 Wybierz ikonę Browser i potwierdź przy-

ciskiem OK. Pojawi się CD z danymi. 

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć za 

pomocą przycisku OK 



 

67 

 

16.2 Funkcja zarządzania plikami 

16.2.1  Dostęp do informacji na HDD, USB, folderze lub pliku. 

Umieść kursor na każdym dysku i naciśnij przycisk INFO. Informacje wyświetlane są w sposób przedstawiony 
poniżej. 

 

 

Aby odczytać informacje, umieść kursor na folderze i naciśnij przycisk INFO. 

 

 

Aby sprawdzić informacje o pliku, umieść kursor na pliku i naciśnij przycisk INFO. 

 

 

Aby sprawdzić informacje o zgrywaniu / wyniku konwersji, umieść kursor na płycie i naciśnij przycisk INFO. 
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16.2.2  Edycja TAG-ów 

Funkcja ta jest dostępna tylko dla plików. Nie dotyczy folderów ani dysków.  

Umieść kursor na pliku, który chcesz edytować i naciśnij przycisk MENU. Wybierz Edycja zostanie wyświetlony 
ekran TAG Edit, patrz poniżej. 

 

 

16.2.3  Import do biblioteki Music DB 

Możesz importować folder lub plik z dysku twardego, USB lub płyty CD do biblioteki Music DB. 
Aby zaimportować folder lub plik do biblioteki Music DB wykonaj poniższe czynności: 

 

UWAGA: Przy imporcie utworów z danego folderu do biblioteki Music DB nazwa albumu dla wszystkich 
plików w tym, że folderze musi być jednakowa. 

 

 

Uwaga: Jeśli wybierzesz przenoszenie 'move', prędkość importu będzie szybsza od kopiowania. 
Ale oryginalne pliki i foldery nie będą już istnieć. 

 

 

  

 Umieść kursor na folderze lub pliku, który chcesz zaimpor-

tować do biblioteki Music DB  

 Naciśnij przycisk MENU i wybierz polecenie 'Import to 

DB' i potwierdź przyciskiem OK, aby rozpocząć importo-

wanie. 

 Kopiowanie do biblioteki Music DB 

  Możesz wybrać przeniesienie 'move' lub kopiowanie 

'copy'. 
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16.2.4  Kopiowanie plików 

Można kopiować pliki lub foldery według procedury poniżej: 

 

 

 

 

16.2.5 Przenoszenie plików 

Można przenieść pliki lub foldery, stosując następującą procedurę: 

 

 

 

 

16.2.6  Usuwanie plików 

Możesz usunąć pliki lub foldery za pomocą następującej procedury: 

 

  

 Umieść kursor na pliku lub folderze, który chcesz sko-

piować. 

 Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję 'Copy Files'. 

Następnie wyświetli się ekran poniżej. 

 Eksportowanie utworów z biblioteki Music DB na inne urzą-

dzenia pamięci masowej, dokonuje sie procedurą taką samą 

jak opisana w rozdziale 9.3.2. 

 Umieść kursor na pliku lub folderze, który chcesz przenieść. 

 Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję 'Move Files'. 

Następnie wyświetli się ekran poniżej. 

 Przenoszenie utworów z biblioteki Music DB na inne urządze-

nia pamięci masowej, dokonuje się procedurą taką samą jak 

opisana w rozdziale 9-3-2. 

 Umieść kursor na pliku lub folderze, który chcesz usunąć  

 Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję "Delete Files'. 

Potwierdź przyciskiem OK, aby rozpocząć usuwanie. 
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16.2.7  PLS lub pliki M3U z internetowych stacji radiowych 

Jeśli chcesz odtwarzać indywidualne stacje radia internetowego przy użyciu X12, trzeba będzie utworzyć plik 
PLS lub M3U i umieścić na dysku lub pamięci podłączonej do hosta USB X12. Po utworzeniu pliku można 
odtwarzać za pośrednictwem funkcji 'Browser', patrz przykład poniżej. 

 

 

 

16.2.8 Zmiana formatu pliku Audio 

 

 Jeśli chcesz przekonwertować format utworów z bazy Music DB, wyeksportuj je do określonego miejsca na twardym 

dysku z poziomu Browser funkcją "Export Songs". 

 Ustaw kursor na pliku lub folderze, i nacisnąć klawisz MENU. (Za pomocą klawisza STRZAŁKA W PRAWO, możesz 

wybrać wiele plików, utworów) 

 Wybierz "Convert Audio Format". Pojawi się do wyboru typ formatu pliku M4A, WMA, WAV, MP3, OGG i FLAC. 

 Wybierz jeden format, aby rozpocząć konwersję. 

 Zostanie automatycznie stworzony folder o takiej samej nazwie jak wybrany format. 

 Przekonwertowane pliki utworów będą przechowywane w tymże folderze. 

  

Ta funkcja działa tylko w trybie Browser 
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16.2.9 Edycja nagarnego pliku (Cut ‘Playing Section’) 

Funkcja ta działa tylko w trybie Browser 

 

 

 

 

 

17.Wejścia 

17.1 Jak odtwarzać muzykę z urządzenia zewnętrznego 
poprzez wejście Analog Input. 

X12 posiada wejście analogowe które można podłączyć do urządzenia zewnętrzne, takiego jak telewizor, 
inny odtwarzacz lub nagrywać dźwięk (sygnał analogowy), pochodzący z urządzenia zewnętrznego. 

 

 

 

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie do wejścia analogowego x12 

2. Wybierz klawisz ANALOG IN z pilota 

3. Nastąpi odtwarzanie zewnętrznego sygnału analogowego 

Przykład, nagrania z iRadio. 

 W utworzonym folderze "iRadio Recordig" znajdującym się na dysku 

HDD1 X12, poprzez opcję Browser, wybierz plik (FM - Start It Up.mp3) 

 Odtwórz plik 

 Ustaw "Playing Section"jak wspomniano w rozdziale 8.3.4. 

 Dla twojego wybranego momentu naciśnij klawisz MENU, aby pokazało 

sie okno wyboru 

 Wybierz "Cut to Wave file" i potwierdź przyciskiem OK 

 Informacja o postępie 

 Przejdź do folderu "iRadio Recording". Znajdować się będzie nowy plik 

o tej samej nazwie, ale w formacie wave. 

 Każda edycja pliku wave, zostanie wyróżniona numerem seryjnym do-

danym na końcu nazwy pliku. 
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17.2 Jak nagrywać 

  

 

UWAGA: Wyjaśnienie informacji z ekranu powyżej 

1) Record Sample Rate: 44,1 kHz: Wartość jakości płyty CD 

2) 00: 20: Czas nagrywania  

3) 23.19 M / 63.54 G: Rozmiar pliku nagrywania / Całkowita wielkość pamięci 

 

17.3 Gdzie przechowywane są zapisane pliki 

Jeśli X12 rozpocznie nagrywanie, automatycznie tworzy foldery z plikami, w wybranym urządzeniu pamięci. 

 

 

 

 

  

Podczas odtwarzania muzyki przez wejście do X12, 
naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie 
odtwarzanej muzyki, patrz zrzut ekranu w lewo. Naciśnij 
przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie. 

 Wybierz kursorem folder ANALOG Recording na ekranie 

głównym. 

 Potwierdź przyciskiem OK 

 Wybierz ikonę Browser na ekranie głównym, i potwierdź 

przyciskiem OK.  

 Wybierz HDD1 i potwierdź przyciskiem OK 
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17.4 Jak edytować nagrany plik 

 

 

 

 

 

Edytowana nazwa pliku zostanie zmieniona na [nazwa albumu] + tytuł 

 

17.5 Jak zgrać (przetworzyć) edytowany plik w innych 
formatach (MP3, FLAC lub Ogg) i załadować 
do bazy Music DB 

UWAGA: Przed podjęciem próby przekonwertowania nagranych plików należy edytować pierwszy nagrany plik. 

 

 

 

 

 Ustaw kursor w katalogu 'My Recording' na folderze 

ANALOG Recording lub w pliku zapisanego w którymś 

z tych folderów, i następnie naciśnij przycisk MENU. 

 Wybierz ;TAG Edit’ i potwierdź przyciskiem OK, ekran 

edycji będzie wyświetlany w następujący sposób. 

 Następnie wypełnij pola 'Title'-tytuł, 'Artist'-wykonawca, 

'Album'-album, 'Composer'-kompozytor, 'Year'-rok lub 

'Genre'-gatunek. Jeśli umieścisz taką samą nazwę albumu 

w każdym nagranym pliku, wszystkie te pliki, zostaną 

wysłane (importowane) do tego samego folderu (albumu) 

w bibliotece MusicDB przy realizacji funkcji zgrywania. 

 Umieść kursor na edytowanym pliku, a następnie naci-

śnij przycisk RIP na pilocie 

 Wybierz format pliku (MP3, Ogg, FLAC lub 

WAV) i potwierdź przyciskiem OK. 
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18.Dodatkowe funkcje 

18.1 Wyświetlanie galerii zdjęć 

 

 

 

 

   

UWAGA: Można ustawić ‘Slide Show Effect’ i ‘Slide Show Time’ w menu USTAWIENIA 

 Przygotuj plik zdjęcia przechowywany na dysku 

wewnętrznym X12 lub w pamięci USB.  

 Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk MENU. 

Na ekranie pojawi się sie pod menu, jak poniżej. 

 Wybierz "Slide Show” i potwierdź przyciskiem OK.  

 Pojawi się ekran z wyborem źródła, w której znajduje się 

docelowy plik ze zdjęciem.  

 Wybierz pierwszy plik ze zdjęciem i potwierdź przyciskiem 

OK. Nastąpi pokaz slajdów na podstawie plików znajdujących 

się w tym folderze. 

 Zostanie wyświetlony ekran edycji infor-

macji TAG. Ponownie naciśnij przycisk 

OK, jeśli nie ma potrzeby edycji. 

 Rozpocznie sie transfer pliku do biblioteki Music DB  

 Następnie przejdź na ekran główny biblioteki Music 

DB i sprawdzić listę albumów. 

 Zobaczysz 'Test Album' (nazwa tymczasowa al-

bumu zatytułowana na etapie edycji) i naciśnij 

przycisk INFO, aby sprawdzić stan konwersji, tak 

jak pokazano po lewej stronie. 
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18.2 Zamieszczanie tekstu lub okładek albumów 

Możesz wyświetlić wszystkie informacje (np. album, tytuł, gatunek, wykonawca, itp.) na ekranie X12 jako tekst 
lub okładkę albumu. Możesz wybrać jeden z trybów tekstowy lub i trybu okładki albumu, dokonując za pomocą
 przycisku TEXT / na pilocie.. 

 

       [ Text mode ]       [ Small album cover art ]  [ Big album cover art ] 

   

 

18.3 Tworzenie zakładek 

Pliki mogą być zakładką. Funkcja ta jest przydatna dla długich plików, takich jak książki audio. 

 

 

 

 

 

  

 Naciśnij przycisk 'BOOKMARK' na pilocie. 

 Odtwarzana muzyka czy historia jest zapisana na liście 

zakładek, jak pokazano poniżej. 

  Jeśli chcesz wyświetlić zakładki z muzyką lub historią, 

i odtworzyć, naciśnij przycisk 'BOOKMARK na każdym 

ekranie (z wyjątkiem ekranu odtwarzania). 

 Jeśli chcesz usunąć zakładką muzyki lub historii, naciśnij 

przycisk MENU na ekranie listy Book Mark, która pokazano 

po lewej. 

 Wybierz opcję 'Delete' i potwierdź przyciskiem OK. 
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18.4 Korzstanie z korektora EQ(Equalizer) 

Podczas odtwarzania muzyki można zmienić ustawienia korektora, naciskając przycisk 'Preset EQ'. 

 

 

UWAGA: Korektor EQ działa na X12 ze wzmacniaczem wewnętrznym. 

18.5 Wznawianie odtwarzania – Resume Play 

Podczas uruchamiania X12, automatycznie wznawia odtwarzanie muzyki z biblioteki Music DB, 
lub Internetowego Radia (z którym ostatnio odtwarzał). 

 

Domyślnie jest wyłączone. 

 Ta funkcja nie działa w przypadku, gdy funkcja 'Alarm' lub funkcja 'Auto Play' jest aktywna. 

 Priorytet wykonania :  funkcja Alarm  ----> funkcja Auto Play -----> funkcja Resume Play 

18.6 ZEGAR oraz wyświetlacz (LCD) w trybie OFF 

 

 

 

Tryb LCD OFF 

 Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk CLOCK. Zostanie wyświe-

tlony zegar cyfrowy, patrz po lewej. Naciśnij ponownie przycisk 

'CLOCK', wyświetlacz LCD wyłączy się jak poniżej. Funkcja ta 

jest przydatna podczas słuchania muzyki w nocy. Wyjście z trybu 

LCD OFF następuje po naciśnięciu na dowolny przycisk na pilocie. 

 Wybierz 'Resume Play' i potwierdź 

przyciskiem OK.  

 Ustaw, jako ON jak pokazano na 

ekranie po lewej 

Domyślnym ustawieniem jest Normal. 

Naciskając przycisk ‘Preset EQ’, można zmienić ustawienia 
w nastepującym cyklu: Normal → Classical→ Club → Concert 
Hall → Dance → Live → Party → Pop → Reggae → Rock → 
Soft → Soft Rock → Techno → Bass → Bass & Treble → Treble
 → Vocal → Custom EQ → Normal 
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18.7 Zmiana trybu odtwarzania 

 

 

 

 

18.8 Alarm 

Można ustawić 6 ustawień alarmu na X12 

 

 

 

 

  

 

1. Normal: Play wszystkie utwory w albumie lub w folderze są od-

grywane tylko jeden raz.  

2. Shuffle: Odtwarzanie muzyki w albumie lub w folderze losowo. 

3. Once: Odtwarza bieżący utwór tylko raz.  

4. Repeat One: Odtwarza aktualny utwór wielokrotnie  

5. Repeat All: Odtwarzanie wszystkich utworów w albumie lub 

w folderze wielokrotnie w tej samej kolejności. 

 Naciśnij przycisk MENU w czasie odtwarzania, aby zmienić 

tryb odtwarzania.  

 Alternatywnie, naciśnij przycisk SHUFFLE, aby zmienić tryb 

bez używania menu kontekstowego 

 Wybierz odpowiedni wiersz, a następnie naciśnij 

przycisk OK.  

 Pojawi się następujący ekran.  

 UWAGA: Należy ustawić czas minimum 10 minut 

później niż w chwili obecnej 

 Ustaw czas, cykl i źródła dźwięku.  

 Zmień ustawienie na ON.  

 Wybierz OK i potwierdź przyciskiem OK. 

1. Ustawianie czasu przyciski w górę / w dół.  

2. Wybór cykli powtórzeń przyciskiem OK  

3. Wybór źródła dźwięku z listy odtwarzania lub iRadio 

(My Favorites)  

4. Wybór drzemki ON / OFF 

 Idź do alarmu na Setup i zatwierdzić przyciskiem OK.  

 Pojawi się następujący ekran. 
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18.9 Auto wyłączanie 

 

 

18.10 Tryb uspienia 

 

 

Uwaga: Ikona uśpienia poajwi się po ustawieniu 

 

      

  

 X12 wyłączy się automatycznie w przypisanym terminie 

i czasie.  

 

 Uwaga: Patrz rozdział 5.7.10 Auto Shutdown, aby uzy-

skać szczegółowe wyjaśnienia. 

 Naciśnij przycisk 'SLEEP' na dowolnym ekranie (z wyjąt-

kiem konfiguracji), Sleep pod menu Off / uśpienia 10min 

/ uśpienia 20min / uśpienia 30min / uśpienia 1 godzina / 

uśpienia 2godziny / uśpienia 3godziny.  

 X12 będzie ustawiony jak na ostatnim kroku pod menu. 

UWAGA:  

A: Alarm  

2: Dwa  

D: Dzień  

Alarm jest ustawiony nadzień

 "za 2 dni od teraz”. 

UWAGA:  

S: tryb uśpienia  

56: ilość minut  

M: dzisiaj 

W 56 minucie, przejdzie w tryb 

uśpienia 
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18.11 Automatyczne odtwarzanie 

Kiedy właczymy zasialnie, funkcja 'Auto Play' pozwoli X12 na uruchomienia automatycznego odtwarzania 
utworu z folderu 'Auto Play'. Icona 'Playlist' znajduje sie na ekranie głównym. 

 

 

 

 

18.12 Szybkie szukanie pliku po wszystkich listach 

W każdym trybie listy po naciśnięciu klawisza alfabetu na pilocie kursor przeskoczy do pierwszego pliku 
rozpoczynającego sie znakiem jaki został wybrany. 

 

 

18.13 Funkcja ‘seek’(przeskok do danego miejsca 
w utworze) na ekranie odtwarzania 

Na ekranie odtwarzania można uruchomić funkcję 'seek' przez naciśnięcie przycisków numerycznych na pilocie 
zdalnego sterowania. Na przykład, jeżeli naciśniesz klawisz 5, podczas odtwarzania pliku odtwarzanie 
rozpocznie się od pozycji 50% pliku na podstawie całkowitego czasu trwania utworu. 

 

 

 Przejdź do funkcji 'Play List'.  

 Umieść kursor na funkcji 'Auto Play' i naciśnij przycisk 

MENU.  

 Wybierz 'Add Song' i naciśnij przycisk OK.  

 Umieść kursor na muzyce, którą chcesz odtwarzać auto-

matycznie.  

 Widać plus (+) znak na końcu kursora. Naciśnij przycisk 

OK. Muzyka zniknie i zostanie dodana do 'Auto Play' 

 Przejdź do menu "Setup' i ustaw /Auto Play' na On.  

 

 UWAGA: Domyślnie "Auto Play' jest ustawione na OFF 
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19.Specyfikacja 
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. 

20.Rozwiązywanie problemów 

 

Brak zasilania.  

Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilający.  

Sprawdź X12 jest włączony na panelu tylnym.  

Upewnij się, że wtyczka jest dokładnie włożona do gniazdka.  

 

 

X12 nie reaguje na pilota.  

Wymień baterie,  

Sprawdź na zakłócenia z innych źródeł podczerwieni  

Zmniejsz odległość między pilotem a X12.  

 

 

X12 nie wyświetla folderu udostępnionego w sieci na komputerze  

Sprawdź stan połączenia sieciowego pomiędzy X12 i komputera  

Według środowiska sieciowego może być opóźnienie czasu w połączeniu z siecią.  

Spróbuj ponownego uruchamiania X12 i ponownie skonfigurować ustawienia sieci.  

 

 

Brak dźwięku z głośnika podczas odtwarzania pliku muzycznego  

Sprawdź, czy funkcja w ON MUTE  

Sprawdź stan połączenia kablem głośnika.  

Sprawdź poziom głośności  

Sprawdź ustawienie głośnika się w SETUP. Powinna być ustawiona jako ON  

 

 

X12 nie odtwarza  płyt.  

Sprawdź, czy płyta została włożona do góry nogami.  

Sprawdź, czy płyta jest porysowana lub zabrudzona.  
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Przeskakiwania płyty  

Sprawdź porysowana lub brudna.  

Upewnij się, że X12 jest na twardej powierzchni i nie narażone na wibracje.  

 

 

Nie słychać, buczenie z głośnika.  

Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. 

 


