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Pierwsze użycie urządzenia dCS Network Bridge 
 
Gratulujemy zakupu urządzenia dCS Network Bridge. Jego zadaniem jest przesyłanie pobranych z sieci i dysków 
NAS cyfrowych plików audio do przetworników cyfrowo-analogowych w formacie kompatybilnym z większością  
z nich. 
 
Przed pierwszym włączeniem urządzenia, prosimy przeczytać tę część instrukcji oraz Przewodnik krok-po-kroku. 
Dzięki temu szybko i bezpiecznie wprowadzisz je do swojego systemu audio. 
 
Firma dCS co jakiś czas wprowadza nowe wersje oprogramowania urządzeń. Można je zainstalować samodzielnie 
za pomocą aplikacji Network Bridge.  
Prosimy od czasu do czasu skorzystać z funkcji Check for Updates  tej aplikacji, aby sprawdzić czy pojawiła się 
nowa wersja oprogramowania. W tym celu można się również skontaktować ze sprzedawcą urządzenia. 

 
Zawartość opakowania 
 
Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się następujące przedmioty: 
 

• urządzenie dCS Network Bridge 

• instrukcja obsługi 

• przewód zasilający 

• przewód sieciowy 

• 2 zapasowe bezpieczniki 

 
Jak najszybciej poinformuj sprzedawcę urządzenia, jeśli coś jest zniszczone lub czegoś brakuje. Sugerujemy 
zachowanie oryginalnego opakowania – może się bowiem przydać w przyszłości. Jeżeli to niemożliwe, zastępcze 
opakowanie można zamówić w firmie dCS lub u jej dystrybutorów. Szczegóły na stronie www.dcsltd.co.uk. 

 
Odpowiednie miejsce dla urządzenia 

 
Ustaw urządzenie na solidnej, płaskiej i wolnej od wibracji powierzchni tak, by było możliwe jego wygodne 
połączenie z innymi komponentami systemu audio. Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, zachowaj wokół niego 
trochę wolnej przestrzeni. 

 
Zasilanie urządzenia może być odcięte jedynie przez wyłącznik znajdujący się na tylnym panelu. 
Upewnij się że wyłącznik ten jest dostępny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Network Bridge  Instrukcja obsługi                                                                               Wersja oprogramowania 1.0xMaj 2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Network Bridge  Instrukcja obsługi v1_0x                                                                                                  Strona | 5 

 

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

Podania poniższych informacji wymaga norma bezpieczeństwa USA nr UL60065 

• Przeczytaj tą instrukcje 

• Zachowaj tą instrukcje 

• Przestrzegaj wszystkich zaleceń 

• Nie używaj tego urządzenia blisko wody 

• Czyść to urządzenie jedynie suchą ściereczką 

• Zainstaluj to urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta 

• Nie instaluje tego urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak radiatory, grzejniki, piecyki lub innych urządzeń 

[np. wzmacniaczy], które mogą emitować ciepło 

• Nie wymieniaj wtyczki przewodu sieciowego tego urządzenia wyposażonej w bolec uziemienia. Jeżeli 

wtyczka nie pasuje do gniazda domowej sieci elektrycznej – zleć wykwalifikowanemu elektrykowi wymianę 

przestarzałego gniazdka. 

• Chroń przewód sieciowy przed zgięciem, zwłaszcza w okolicy wtyczek i przed nadepnięciem. 

• Korzystaj jedynie z akcesoriów zalecanych przez producenta urządzenia. 

• Odłącz to urządzenie od sieci elektrycznej podczas burzy i przed długą przerwą w jego użytkowaniu. 

• Zlecaj wszelkie naprawy jedynie autoryzowanym serwisantom. Serwisowanie jest wymagane jeżeli 

urządzenie jest uszkodzone w jakikolwiek sposób: uszkodzona jest wtyczka przewodu sieciowego, wylano 

na nie płyn, coś do niego wpadło, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie 

lub zostało upuszczone. 
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Uwagi dla użytkowników 

 

 
 
Jeżeli urządzenie ulegnie awarii, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z jego sprzedawcą. 
 
Jeżeli jednak z jakiegoś powodu postanowisz zdjąć pokrywę obudowy, najpierw odłącz od urządzenia przewód 
sieciowy. Pamiętaj: demontaż obudowy jest złamaniem warunków gwarancji. 
 
Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem, urządzenie MUSI być podłączone do uziemienia [poprzez przewód 
zasilający]. Systemy audio pozbawione uziemienia nie osiągają pełni możliwości brzmieniowych. 
 
Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem, urządzenia nie można narażać na działanie deszczu lub wilgoci. 
Chroń je również przed zalaniem lub zachlapaniem płynami. Nie można stawiać na urządzeniu żadnych naczyń 
wypełnionych płynami - np. wazonów. 
 

 
Urządzenie to jest przeznaczone do pracy na wysokości poniżej 2000m n.p.m. 

 
 
Urządzenie to jest wolne od ołowiu i spełnia warunki dyrektywy RoHS. 
 

 
Przed pierwszorazowym podłączeniem przewodu zasilania, należy sprawdzić czy urządzenie jest ustawione 
odpowiednio do napięcia prądu obecnego w domowej sieci elektrycznej. Odpowiednie napięcie pracy urządzenia 
podane jest na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie jest zgodne z lokalnym napięciem sieci - NIIGDY NIE PRÓBUJ 
WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA. Aby zmienić ustawienia urządzenia, skontaktuj się z jego sprzedawcą. Włączenie 
urządzenia podłączonego do sieci o nieodpowiednim napięciu prądu, może doprowadzić do jego zniszczenia i jest 
złamaniem warunków gwarancji. Nie próbuj samodzielnie zmieniać ustawienia napięcia prądu zasilania urządzenia. 
 
Nie zalecamy stosowania kondycjonerów i regeneratorów prądu. Jeżeli jednak stosujesz regenerator posiadający 
możliwość zmiany napięcia i częstości prądu, ustaw na nim JEDYNIE napięcie zgodne z lokalnym napięciem sieci 
i częstotliwość 50 lub 60Hz. 

 
Uszkodzenie urządzenia Network Bridge spowodowane przez błędne użycie regeneratora prądu 
zasilającego nie jest objęte ochroną gwarancyjną. 
 

Utylizacja: Urządzenie nie powinno trafić do pojemnika z domowymi śmieciami. Powinno być poddane 
recyklingowi, dostarcz je więc do odpowiedniego zakładu utylizacji. 
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Przewodnik krok-po-kroku 
 
W części tej podano informacje pozwalające uruchomić urządzenie i ustawić jego podstawowe funkcje. 

 
Informacje wstępne 
 
Do połączeń cyfrowych należy stosować przewody zaprojektowane zgodnie z wymogami cyfrowego audio: 

• do połączeń AES/EBU należy stosować ekranowany przewód 110Ω zakończony męskim i żeńskim 
wtykiem XLR  

• do połączeń SDIF-2 oraz Word Clock należy stosować koaksjalny przewód 75Ω zakończony  
wtyczkami BNC 

  
Interfejs SDIF-2 oraz Word Clock wymagają prostego połączenia elektrycznego z uwzględnieniem 
prądu stałego. Mogą one nie działać prawidłowo, jeśli stosowane są przewody połączone  
z kondensatorami lub filtrami. 

 

• do połączeń S/PDIF-2 należy stosować koaksjalny przewód 75Ω zakończony wtyczkami RCA 

• do połączenia z internetem należy stosować przewód Ethernet RJ45, na przykład ten dostarczony 
w zestawie z urządzeniem. 

 
Prosimy nie stosować ekstremalnie ciężkich i sztywnych przewodów, mogą one bowiem uszkodzić 
delikatne gniazda urządzenia. 
 
Przewody dostarczone w zestawie z urządzeniem należą do klasy ‚komercyjnej’ ponieważ większość 
użytkowników posiada już własne przewody ‚audiofilskie’ lub woli sama wybierać odpowiednie 
przewody. 
 

Po ustawieniu w pozycji włącznika znajdującego się na tylnym panelu obok gniazda zasilania, dioda LED na 
przednim panelu zaświeci i raz mignie. Dioda świeci przez 30 sekund a potem zaczyna migać. 

 
Stosowanie włącznika na tylnym panelu to jedyny sposób wyłączenia urządzenia - upewnij się więc, 
że jest on dostępny podczas jego normalnej pracy. 
 

 

 
Rys. 1 - Przedni panel urządzenia Network Bridge 
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KROK 1 – Podłączenie wyjścia 

Wybierz jedno lub więcej spośród wymienionych poniżej wyjść urządzenia 

 
Podłączenie wyjścia Dual AES 
 
Najczęściej stosowane jest połączenie Dual AES, umożliwia ono bowiem przesyłanie danych z największą 
częstotliwością próbkowania. 

• sprawdź czy twój przetwornik cyfrowo-analogowy umożliwia połączenie Dual AES i jest odpowiednio 
skonfigurowany 

• za pomocą dwóch przewodów XLR połącz wyjście AES1 urządzenia Network Bridge z wejściem AES 1 
przetwornika i wyjście AES2 urządzenia Network Bridge z wejściem AES2 przetwornika. Upewnij się, że 
przewody nie są skrzyżowane. 

• sprawdź czy przetwornik jest w trybie Dual AES ,- aktywne [ustawienie AUTO lub ON] 

• wybierz Dual AES jako aktywne wejście przetwornika 

• upewnij się, że dostępne z poziomu aplikacji ustawienia urządzenia Network Bridge [AES Downsampling, 
DSD Downsampling i Dual AES Sample Rate] są dopasowane do możliwości przetwornika cyfrowo-
analogowego. [patrz KROK 3] 

 
Podłączenie pojedynczego wyjścia AES lub S/PDIF 
 

• połącz wyjście AES1, AES2 lub S/PDIF urządzenia Network Bridge z odpowiednim wejściem przetwornika 
cyfrowo-analogowego. 

• wybierz odpowiednio aktywne wejście przetwornika 

• upewnij się, że dostępne z poziomu aplikacji ustawienia urządzenia Network Bridge [AES 
Downsampling, SPDIF Downsampling i DSD Downsampling] są zgodne z ustawieniami przetwornika 
cyfrowo-analogowego.[patrz KROK 3] 

 
Podłączenie interfejsu SDIF-2 

 
Upewnij się, że twój przetwornik cyfrowo-analogowy może działać w trybie SDIF-2 PCM lub DSD. Ten 
interfejs mogą opuszczać dane do 96kS/s lub DSD/64. 
 

 SDIF [Sony Digital InterFace] nie jest tym samym, co S/PDIF [Sony/Philips Digital Interface]. Nie są one ze sobą 
kompatybilne. Upewnij się, że łączysz przewody z odpowiednimi gniazdami BNC. 
 

• za pomocą dwóch przewodów BNC połącz wyjście SDIF-2 CH1 urządzenia Network Bridge z wejściem 
CH1 przetwornika i wyjście SDIF-2 CH2 urządzenia Network Bridge z wejściem CH2 przetwornika. 

• połącz wyjście SDIF-2 OUT urządzenia Network Bridge [czyli faktycznie wyjście Word Clock] z wejściem 
Word Clock przetwornika. 

• Upewnij się, że przewody nie są skrzyżowane. 

• wybierz SDIF-2 jako aktywne wejście przetwornika. 

• jeżeli to konieczne, ustaw tryb synchronizacji przetwornika z sygnałem z wejścia Word Clock. 

• Jeżeli twój przetwornik nie może pracować  z sygnałem SDIF-DSD/64, za pomocą aplikacji włącz 
[ustawienie ON] funkcję DSD Downsampling urządzenia Network Bridge. [patrz KROK 3] 
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KROK 2 – Konfiguracja sieciowa 
 
UPnP [universal Plug and Play] to zestaw protokołów stworzonych by pozwolić urządzeniom konsumenckim na 

interakcje poprzez sieć internetową. Urządzenie Network Bridge jest zgodne z protokołem UPnP AV. Może więc 

komunikować się z urządzeniami niewyprodukowanymi przez dCS, jeśli tylko i one są zgodne z tym protokołem. 

 

System streamingu sieciowego składa się z trzech standardowych komponentów UPnP: punktu kontrolnego 

UPnP, renderera mediów UPnP i serwera mediów UPnP. W systemie może być jeden lub więcej komponentów. 

Serwer służy do przechowywania treści [pliki audio i wideo]. Może nim być dysk NAS lub komputer. Punkt kontrolny 

[np. tablet lub smarfon] otrzymuje od serwera dokładny adres poszukiwanego pliku. Następnie - w celu odtwarzania 

- przekazuje ten adres do renderera [np. Network Bridge]. Renderer pobiera plik bezpośrednio ze wskazanego 

adresu na serwerze , dekoduje go i przesyła dalej. 

 

Sieciowy streaming audio przez Ethernet z wykorzystaniem Network Bridge wymaga obecności odpowiedniej 

infrastruktury sieciowej. Opis konfiguracji sieci nie jest przedmiotem tej instrukcji. Najprostszy system da się 

skonfigurować z następujących elementów: routera, komputera, urządzenia Network Bridge, dysku NAS, punktu 

dostępu bezprzewodowego WAP i bezprzewodowego punktu kontrolnego. 

 

Prosimy pamiętać, że do połączenia urządzeń potrzebne są przewody Ethernet a na dyskach NAS powinno być 

zainstalowane oprogramowanie serwera UPnP [np. Twonky, Asset, MinimServer]. Jeżeli punkt kontrolny UPnP ma 

problem ze znalezieniem serwera mediów UPnP lub renderera mediów UPnP, może zajść potrzeba wyłączenia 

funkcji IGMP snooping routera lub aktywacja trybu UPnP discovery routera lub dysku NAS. 

 

Aplikacja dCS Network Bridge jest programem punktu kontrolnego i umożliwia użytkownikom oglądanie i wybór 

dostępnych rendererów, oglądanie i wybór dostępnych serwerów oraz wyszukiwanie/wybór/odtwarzanie muzyki 

przez urządzenie Network Bridge. Aktualnie dostępna aplikacja dCS Network Bridge przeznaczona jest do 

współpracy z systemem iOS. 

 
Kompatybilność 
 
Urządzenia kompatybilne z aplikacją Network Bridge to: 

• iPad 2 lub nowszy 

• iPhone 5 lub nowszy 

• iPod Touch 5 i 6 generacji 

Aplikacja Network Bridge 1.4.8 przeszła testy z systemem iOS 11.3. 

 

Ustawienia podstawowe 
 
połącz komponenty systemu zgodnie z poniższym rysunkiem [pokazano połączenie Dual AES]. 

 

 
Rys.2 Podstawowa konfiguracja z przetwornikiem Vivaldi 
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• Zainstaluj dostępną w AppleStore aplikację dCS Network Bridge na urządzeniu iPod/iPhone. 

• Połącz gniazdo sieciowe urządzenia Network Bridge z siecią internetową. Po kilku sekundach dioda LED 
na przednim panelu urządzenia przestanie migać i pozostanie włączona. 

• Połącz urządzenie sterujące [np. iPhone] z siecią internetową. 

• Uruchom aplikację sterującą dCS Network Bridge. 

• System zacznie szukać urządzeń Network Bridge i wyświetla te, które znalazł na ekranie Devices. 
 

 
 

• Po chwili oczekiwania wybrane zostanie pierwsze z nich i wyświetlona zostanie jego strona domowa. 
 

 
 
 
 

• Aby wrócić do ekranu Devices naciśnij przycisk  
 
 



 Network Bridge  Instrukcja obsługi                                                                               Wersja oprogramowania 1.0xMaj 2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Network Bridge  Instrukcja obsługi v1_0x                                                                                                  Strona | 11 

KROK 3 Konfiguracja urządzenia 
 

 
Aby uzyskać informacje na temat urządzenia Network 

Bridge, lub zmienić jego ustawienia, na ekranie Devices 

naciśnij Configure a następnie naciśnij Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aby poznać kilka przydatnych informacji na temat swojego 

urządzenia, naciśnij Unit Status 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeżeli występują problemy z konfiguracją urządzenia, 

możemy poprosić o skopiowanie statusu ustawień do 

emaila. W tym celu naciśnij Copy status to email. Zbiera 

to wszystkie informacje o urządzeniu i wysyła w mailu do 

firmy dCS z adresu ustawionego na urządzeniu 

sterującym. 

 

Naciśnij  aby powrócić o jeden poziom. W tym 
przypadku do ekranu Information 
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Aby zobaczyć, która wersja oprogramowania jest zainstalowana 

w urządzeniu Network Bridge, naciśnij Version. Ta informacja 

będzie niezbędna, kiedy będziesz kontaktować się ze 

sprzedawcą urządzenia w celu otrzymania pomocy technicznej. 

 

[Więcej informacji na temat instalacji nowego oprogramowania 

znajduje się na końcu tej instrukcji w sekcji Software Update]. 

 
 
Wróć o 2 poziomy i naciśnij Unit Settings 
 
Naciśnij każde z ustawień, aby zobaczyć opcje 
Pierwsze cztery ustawienia pozwalają dostosować urządzenie 
Network Bridge do możliwości obecnego w systemie 
przetwornika cyfrowo-analogowego. 
 
AES Downsampling ustawia maksymalną częstotliwość  
próbkowania sygnału obecnego na pojedynczym wyjściu AES 
na 96kS/s, 192kS/s lub bez limitu. Downsampling zachodzi z 
czynnikiem 2 lub 4. 
[Na przykład: dane 352,8kS/s mogą zostać zamienione do 
176,4kS/s lub 88kS/s.] 
 
 
 
SPDIF Downsampling ustawia maksymalną częstotliwość 
próbkowania sygnału obecnego na wyjściu SPDIF na 96kS/s lub 
192kS/s. Downsampling zachodzi z czynnikiem 2 lub 4. 
 
 
 
Dual AES Sample Rate ustawia minimalną częstotliwość 
próbkowania, kiedy 2 wyjścia AES zaczynają pracę w trybie  
 
Dual AES. Do wyboru są ustawienia 88,2kS/s, 176,4kS/s lub 
352,8kS/s. 
[Na przykład: przy ustawieniu 176.4k, można wybrać tryb Dual 
AES jeżeli krotność próbkowania dostępnych plików wynosi 
174.4, 192, 352.8, 384, DSD lub DSDx2.] 
 
 
DSD Downsampling, po włączeniu [On], umożliwia konwersję 
sygnału PCM zgodną z ustawieniami AES i SPDIF 
Downasmpling. Pozwala to odtwarzać pliki DSD na 
przetwornikach cyfrowo-analogowych, które nie mają 
możliwości konwersji  sygnału DSD. 
 
Indeksowanie dużej ilości utworów lub albumów do formy A-Z 
może zająć bardzo dużo czasu. Jeśli to za długo, opcja 
Indexing Threshold pozwala ustawić racjonalną liczbę plików 
[na przykład 1500], powyżej której pasek A-Z zastępowany jest 
paskiem przewijania. 

 
 

Fabryczna konfiguracja nowych urządzeń Network Bridge pozwala na ich maksymalną 
kompatybilność ze starszymi przetwornikami cyfrowo-analogowymi: DSD Downsampling On, AES 
i SPDIF Downsampling 96k, Dual AES Sample Rate 176.4k. 
Taki zestaw ustawień nie pozwala wykorzystać pełni możliwości najnowszych przetworników 
cyfrowo-analogowych. 

 
 
 
 



 Network Bridge  Instrukcja obsługi                                                                               Wersja oprogramowania 1.0xMaj 2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Network Bridge  Instrukcja obsługi v1_0x                                                                                                  Strona | 13 

 
Poniższa tabela pozwala dopasować ustawienia downsamplingu do możliwości obecnego w systemie przetwornika 
cyfrowo-analogowego. 
 
 
 

Przykładowy 
przetwornik 

cyfrowo-
analogowy 

Możliwości przetwornika cyfrowo-
analogowego 

Ustawienia urządzenia Network Bridge 

Pojedyczne 
AES/SPDIF 

Dual 
AES 

DoP 
AES 

Downsampling 
SPDIF 

Downsampling 

Częstotliwość 
próbkowania Dual 

AES 

DSD 
Downsampling 

[podstawowe 
ustawienie: 24/96] 

96 Nie Nie 96k 96k 352.8k On 

Elgar Plus/Delius 96 192 Nie 192k 96k 88.2k On 

[podstawowe 
ustawienie: 

24/192] 
192 Nie Nie 192k 192k 352.8k On 

Odtwarzacz 
Puccini 

192 Nie DoP/64 192k 192k 352.8k Off 

  192 192 Nie 192k 192k 88.2k On 

  192 192 DoP/64 192k 192k 88.2k Off 

  192 384 Nie Wyłączony 192k 88.2k On 

Scarlatti/Paganini 
DAC 

192 384 DoP/64 Wyłączony 192k 88.2k Off 

Vivaldi DAC, 
Rossini 

192 384 DoP/64 Wyłączony 192k 88.2k Off 

 
 
Oto kilka przykładów pracy w trybie downsamplingu: 
 

• Podstawowe ustawienie urządzenia Network Bridge dSC - 24/96 oznacza downsampling danych PCM 

z częstością próbkowania wyższą niż 96kS/s do 24/88.2 lub 24/96 oraz downsampling danych DSD do 

OCM 24/88.2. 

 

• Ustawienia urządzenia Network Bridge dla odtwarzacza Puccini oznaczają downsamling danych PCM 

24/384 do 24/192, danych z wyjścia DSD/64 na DoP/64 oraz downsampling DSD/128 do PCM 24/176.4. 

 

• Ustawienia urządzenia Network Bridge dla Vivaldi DAC nie prowadzą do żadnego downsamplingu danych 

w trybie Dual AES. Wyjście SPDIF [oraz pojedyncze wyjście AES] z sygnałem DSD/64 otrzymają sygnał 

DoP/64 a dane DSD/128 zostaną poddane downsamplingowi do PCM 24/176.4. 
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Wróć o jeden poziom i naciśnij Playback Controls 
 

Ustawienie Phase na Inverted zmienia fazę absolutną obu kanałów, 
co pozwala skorygować błąd fazy odtwarzanego nagrania. 

 
 
 
Naciśnij Channel Swap aby czasowo skorygować błąd    
połączenia 
 
Jeżeli masz konto Tidal, wróć o jeden poziom i naciśnij Online 
Services 

 
  Naciśnij Tidal 

 
 
 
 

 
  Wprowadź Username i Password 

  
  Ustaw Sound Quality na Lossless 

 
  Naciśnij Add, aby zachować dane Twojego konta 

 
 
 
  Wróć do strony Devices i naciśnij Preferences 
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Naciśnij każde z ustawień aby zobaczyć dostępne opcje 

 
Favourite Inputs pozwala wybrać, który z serwisów internetowych 
pojawi się na stronie startowej Home 

 
Favourite Servers powala wybrać, który z serwerów sieciowych pojawi 
się na stronie startowej Home 

 
Default View pozwala wybrać czy albumy i ścieżki będą wyświetlane w 
układzie listy, czy siatki: List lub Grid 

 
 
 
 
 
 

 
Jeżeli skończyłeś wybór ustawień, naciśnij  aby wrócić do strony startowej Home 
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Krok 4 – Odtwarzanie muzyki 
 
Strona startowa Home 
 

 
[Jeżeli na tym etapie chcesz zmienić ustawienia, po 

naciśnięciu   powrócisz do strony Configuration] 
 
- Naciśnij UpnP aby wybrać dysk NAS w sieci. 
[Możesz też nacisnąć USB aby wybrać przenośną 
pamięć Flash połączoną przez gniazdo USB] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Naciśnij Music zwróć uwagę, że oprogramowanie 
różnych serwerów podaje różne informacje

 
 
Wybierz metodę wyszukiwania [artysta, album, itp.] 

 
 
 
 
 
 
 



 
Jeżeli wybrałeś wyszukiwanie według albumów, nawiguj 
po liście utworów 

• Naciśnij All Tracks aby odtworzyć cały 
album lub Selected Tracks, a potem 
naciśnij utwory, których chcesz posłuchać.  

 

 

 
 
Kasuj kolejkę i odtwarzaj teraz  
 
 
 
Dodaj na początek kolejki  
 

 
Dodaj do kolejki po aktualnym utworze  
 
 
Dodaj na koniec kolejki  
 

 
Dodaj do playlisty 

 
 

 
• naciśnij tę ikonę, jeżeli chcesz wrócić do poprzedniej strony,  
 
 

 
• naciśnij tę ikonę, jeżeli chcesz wrócić do strony startowej Home 
 
 
 

 
• naciśnij tę ikonę na dole ekranu, aby zobaczyć aktualnie odtwarzaną ścieżkę 
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Aktualna ścieżka 

 

 

 
Przypadkowa kolejność ustawiania utworów 

 
 Powtórzenie utworu 

 
  
 Zmiana fazy 

 

 Ustaw wymagany poziom głośności  
 

• naciśnij biały x, aby zamknąć panel zmiany 
głośności 

 

 

 
 
 

Zwróć uwagę, że regulacja głośności urządzenia Network Bridge nie jest połączona z regulacją 
głośności przetwornika cyfrowo-analogowego. Rekomendujemy ustawienie poziomu głośności 
urządzenia Network Bridge na maksimum i kontrolowanie głośności odtwarzanej muzyki z poziomu 
przetwornika lub przedwzmacniacza, tam gdzie to możliwe. 

 
 
  Naciśnij tę ikonę, aby przejść do strony Playlists 
 

 
 
Możesz też wrócić do strony startowej Home i nacisnąć Playlists 
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Playlisty 

 

 
Naciśnij na listę albo Play Queue, aby ją otworzyć Aby skasować playlistę, przesuń ją w lewo i naciśnij 

Delete 
  

 

 
 

 
 
Wybierz utwór i naciśnij ikonę Play, aby zacząć jego odtwarzanie 
 
 
 
Naciśnij tę ikonę, aby zapamiętać kolejkę odtwarzania jako nową playlistę, nadaj jej nazwę i naciśnij OK 
 
 
Naciśnij tę ikonę, aby zacząć edycję kolejki odtwarzania albo playlisty. 
 
Aby zmienić kolejność utworów, przesuń je na nowe miejsce 

 
Aby skasować utwory z listy, wybierz i naciśnij tę ikonę 
 
 
Po skończonej edycji listy, naciśnij ponownie podświetloną ikonę edycji 
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Wyszukiwanie 
 

Podczas wyszukiwania albumów, artystów lub 
utworów możesz zadać szukanie wprowadzając 
fragment tekstu obecnego w ich nazwie. 
 
Po naciśnięciu ikony Search, na ekranie pojawi się 
klawiatura: 
 

 
 

Wpisz tekst, którego szukasz lub jego fragment. 
 
Jeżeli jesteś posiadaczem dużej biblioteki 
muzycznej, szukanie może zająć dłuższą chwilę. 
Prosimy o cierpliwość. Prosimy również o uwagę 
podczas wpisywania tekstu, zwłaszcza unikanie 
literówek i powtórzeń liter. 
 
Po wyświetleniu wyników wyszukiwania, zamknij 
klawiaturę przesuwając ją w dół ekranu i wybierz 
utwór, który chcesz odtwarzać lub dodać do 
playlisty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odtwarzanie plików z pamięci USB 
 
Możesz odtwarzać muzykę zapisaną na pamięci przenośnej USB włożonej do gniazda USB. W tym 
celu wybierz ikonę USB ze strony startowej aplikacji. Utwory mogą być wybierane indywidualnie  
z poziomu aplikacji i odtwarzane w taki sam sposób, jak utwory zapisane na dyskach NAS. Ponieważ 
pamięć USB – w przeciwieństwie do dysków NAS - nie posiada procesora zarządzającego zapisanymi 
treściami, funkcja wyszukiwania jest nieaktywna a metadane znacznie ograniczone. 

 
Pamięć przenośna musi posiadać format FAT16 lub FAT32. Pamięci formatowane jako NTFS lub inne nie są 
kompatybilne z urządzeniem Network Bridge. 
 
Niewymagające dużej energii zasilania twarde dyski USB mogą być również odtwarzane. 
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Odtwarzanie muzyki poprzez AirPlay 
 
Jeżeli urządzenie Network Bridge połączone jest z internetem, możliwy jest streaming muzyki z urządzeń Apple za 
pomocą protokołu AirPlay. 

 
Zwróć uwagę, że podczas korzystania z protokołu AirPlay, poziom głośności dźwięku ustawiony przez 
urządzenie nadające może być bardzo wysoki. 

 

Stosowanie Network Bridge i Spotify Connect 
 
Serwis Spotify pozwala na odsłuch milionów utworów – artystów których kochasz, 
najnowszych hitów i odkryć przeznaczonych wyłącznie dla Ciebie. 
 

 
Jeżeli jesteś użytkownikiem Spotify, możesz sterować urządzeniem Network Bridge z poziomu aplikacji Spotify. 
 
1. Połącz urządzenie z tą samą siecią Wi-Fi, z która połączony jest Twój telefon, tablet lub komputer z zainstalowaną 

aplikacją Spotify. 

2. Otwórz aplikację Spotify i zacznij odtwarzanie dowolnego utworu. 

3. Naciśnij ikonę piosenki widoczną w dole ekranu. 

4. Naciśnij ikonę Connect. 

5. Wybierz z listy urządzenie Network Bridge. 

Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia funkcji Spotify Connect znajdziesz na stronie: 
www.spotify.com/connect  
 

Licencje 
 
Lista oprogramowania innych firm kompatybilnego z oprogramowaniem Spotify dostępna jest od adresem: 
www.spotify.com.connect/third-party-licences  
 
Upewnij się, że zaznaczyłeś Spotify w oknie Preferences na stronie Favourite Inputs. 
 

 
Stosowanie Network Bridge i Tidal 
 

Jeżeli jesteś posiadaczem konta Tidal, upewnij się, że zaznaczyłeś Tidal w oknie Preferences 
na stronie Favourite Inputs. Idź do strony startowej Home i naciśnij ikonę Tidal, co pozwoli 
odtwarzać muzykę z internetowego serwisu Tidal. 
Aby tworzyć i zapamiętywać playlisty Tidal, skorzystaj bezpośrednio z aplikacji Tidal. 
 
www.tidal.com  

 

 
Stosowanie Network Bridge i Roon 

 
Network Bridge jest urządzeniem klasy Roon Ready. Jeżeli jesteś posiadaczem konta Roon, 
musisz zainstalować serwer Roon na swoim dysku NAS lub komputerze PC połączonym z 
internetem. Potem możesz korzystać z pilota Roon do zdalnego sterowania odtwarzaniem 
muzyki. Roon wymaga naprawdę wydajnego procesora, sprawdź więc wymagane 
specyfikacje techniczne na stronie internetowej Roon przed wybraniem dysku NAS. 

  
       https://roonlabs.com/  
 
 
 

 

http://www.spotify.com/connect
http://www.spotify.com.connect/third-party-licences
http://www.tidal.com/
https://roonlabs.com/
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Odtwarzanie plików MQA 
 
MQA [Master Quality Authenticated] to wielokrotnie już nagradzana brytyjska 
technologia, która podczas odtwarzania pozwala otrzymać jakość oryginalnego 
nagrania master. Jakość pliku MQA jest w pełni zweryfikowana, jest on przy tym na tyle 
mały, że daje się przesyłać bez żadnych opóźnień. 
Więcej informacji na stronie: www.mqa.co.uk 

 
Logo MQA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy MQA Limited. Jest on tu użyty zgodnie z warunkami 
licencyjnymi. 
 
Urządzenie Network Bridge z oprogramowaniem sieciowym 373 i nowszym poddaje dane MQA pierwszemu 
odkodowaniu do formatu 24/88.2 lub 24/96, który może być dalej odtwarzany przez odpowiedni przetwornik 
cyfrowo-analogowy. Rendering sygnału do oryginalnej częstości próbkowania [jeżeli jest większa od 96kS/s] 
wymaga obecności w systemie przetwornika cyfrowo-analogowego wspierającego renderning MQA. 
 
Podczas odtwarzania plików MQA, na ekranie odtwarzania No Playing aplikacji Network Bridge wyświetlane są 
informacje dotyczące typu pliku MQA: 

 
Ikona z zieloną kropką pojawia się podczas odtwarzania plików MQA standard. 
 
 
Ikona z niebieską kropką pojawia się podczas odtwarzania plików MQA studio. 
 

 
Dekodowanie MQA nie jest możliwe jeżeli oryginalny plik MQA został zmieniony tak, że stracono 
weryfikację MQA 
Jeżeli logo MQA nie pojawia się na ekranie, gdy jest oczekiwane, należy wyłączyć wszystkie funkcje 

DSP [cyfrowego procesora dźwięku] w programie używanym do streamingu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mqa.co.uk/
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KROK 5 Stosowanie zegara Master Clock 
 
Jak dotąd, omawiana konfiguracja urządzenia Netwoerk Bridge obejmowała jego pracę w trybie Master Mode: jeżeli 
korzystasz z interfejsu SDIF-2, przetwornik cyfrowo-analogowy będzie zsynchronizowany z sygnałem zegara 
generowanym przez Network Bridge. Tryb Master Mode to podstawowy tryb synchronizacji interfejscu sieciowego 
– korzysta on bowiem z asynchronicznego transferu danych. Oznacza on również najprostszą konfigurację 
systemu. Jakość brzmienia można jednak podnieść jeszcze wyżej dodając do sytemu zewnętrzny zegar, Master 
Clock, który pozwala zredukować jitter w jeszcze większym stopniu. 
 
Najlepsze rezultaty przynosi zastosowanie przetwornika cyfrowo-analogowego z dwoma wejściami Word Clock, 
np. Vivaldi lub Rossini DAC, oraz zegara Vivaldi Master Clock – jak pokazano na rysunku poniżej. Pozwala to na 
utrzymanie synchronizacji urządzenia Network Bridge i przetwornika cyfrowo-analogowego przy odtwarzaniu plików 
ze wszystkimi częstościami próbkowania. 

• Połącz urządzenia jak na rysunku 
 

 
Rys. 3 Połączenie urządzeń Network Bridge, Vivaldi Dac i Vivaldi Master Clock 

 

• Ustaw częstotliwość zegara Master Clock Freq1 na 44.1kHz oraz Freq2 na 48kHz. 

• Połącz jedno z wyjść grupy Clock Group 1 [44.1kHz] z gniazdem Word Clock In1 urządzenia Network 

Bridge i jedno z wyjść grupy Clock Group 2 [48kHz] z gniazdem Word Clock In2 urządzenia Network 

Bridge. Urządzenie Network Brigde automatycznie wybierze odpowiednią częstotliwość do synchronizacji. 

• Połącz jedno z wyjść grupy Clock Group 1 [44.1kHz] z gniazdem Word Clock In1 przetwornika cyfrowo-

analogowego i jedno z wyjść grupy Clock Group 2 [48kHz] z gniazdem Word Clock In2 przetwornika. 

• Połącz wyjścia AES 1+2 urządzenia Network Bridge z wejściami AES 1+2 przetwornika cyfrowo-

analogowego. 

• Ustaw tryb synchronizacji Sync Mode przetwornika na Auto [ikona W] 

• W ustawieniach zegara Settings>Dither wybierz On lub Off, zgodnie z własnymi preferencjami. 

• Z poziomu aplikacji ustaw AES Downsampling na Disabled i Dual AES Sample Rate na 88.2k. 
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KROK 6 Korzystanie z sieciowego interfejsu klienta 
 
Sieciowy interfejs klienta dostępny jest z poziomu każdej przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu 
pracującym w tej samej sieci. Najpierw uruchom ipconfig [lub podobne narzędzie] i zanotuj adres IP urządzenia 
Network Bridge [w podanym przykładzie: 10.20.30.183]. Otwórz przeglądarkę internetową i skieruj ją na adres IP 
urządzenia Network Bridge. Na stronie Main Page pojawią się informacje na temat sieci. Naciśnij Device Settings. 
 

 

 

Z tego poziomu możesz: 

• Zmienić nazwę urządzenia Device Name, co pozwala łatwo identyfikować różne urządzenia Network 

Bridge w sieci. 

• Wprowadzić, jeśli to konieczne, hasło AirPlay. 

• Zainstalować nowe oprogramowanie firmowe Network Firmware Update z pliku [konieczne w 

wyjątkowych okolicznościach] 

• Sprawdzić czy na serwerze aktualizacji dostępne są nowe aktualizacje Internet Update i zainstalować. 

[Przeznaczone zwłaszcza dla osób, które nie korzystają z aplikacji Network Bridge – patrz strona 31.] 

• Instalować aktualizacje systemowe pomagające nam wspierać użytkowników w razie błędów pracy 

urządzeń Network Bridge. 

 

Dynamiczny adres IP można zmienić w adres stały na stronie Network Settings. 
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Panel tylny 

 

 

Rys. 4 Panel tylny 

Wyjścia cyfrowe AES 

 

Wyjścia AES1 i AES2 [A i B] mogą być używane indywidualnie z częstotliwościami 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 lub 

192 kS/s, albo w formacie DSD/64 przez DoP. Mogą być również stosowane łącznie, w trybie Dual AES z 

częstotliwościami próbkowania 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8 lub 384kS/s a także DSD/64 i DSD/128 w formacie DoP. 

 

Tryb Dual AES jest wybierany automatycznie, jeżeli częstotliwość próbkowania pliku jest równa lub 

wyższa od częstości ustawionej w sekcji Configuration>Dual AES Sample Rate aplikacji. Przy 

niższych częstotliwościach, na oba wyjścia AES trafia taki sam pojedynczy sygnał AES. 

 

 

Wyjścia cyfrowe S/PDIF 

 

Na wyjście S/PDIF [C] – konektor RCA – trafia sygnał 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kS/s lub DSD/64 DoP nawet 

jeśli tryb Dual AES jest włączony [On]. Częstotliwość próbkowania kontrolowana jest w sekcji Configuration>SPDIF 

Downsampling aplikacji. 

 

Interfejs cyfrowy SDIF-2 

 

Interfejs cyfrowy SDIF-2 przeznaczony jest dla sygnału SDIF-2 PCM z częstotliwość próbkowania do 96kS/s lub 

SDIF-2 DSD/64. Interfejs ten składa się z dwóch konektorów oznaczonych CH1 i CH2 [D] oraz wyjścia sygnału 

zegara Out [E], które musi być połączone z wejściem Word Clock przetwornika cyfrowo-analogowego, chyba że 

system pracuje w trybie Master Clock. Wysokie częstotliwości próbkowania są poddane automatycznemu 

downsamplingowi do 24/88.2 lub 24/96. 

 

Gniazdo anteny Wi-Fi 

 

Gniazdo anteny Wi-Fi [F] przeznaczone jest do obsługi sygnału Wi-Fi w ramach poszerzenia możliwości urządzenia 

w przyszłości. 

 

Wejście i wyjście zegara World Clock 

 

Każde z dwóch gniazd Word Clock In [G] akceptuje standardowy sygnał zegara o częstotliwości 44.1, 48, 88.2, 

96 lub 192kHz. Częstotliwość sygnału zegara MUSI być dokładnym ilorazem częstotliwości próbkowania 

przesyłanych plików, inaczej system nie zostanie zsynchronizowany. 

Każde z dwóch gniazd Word Clock In może być używane indywidualnie. Aby ułatwić sobie obsługę urządzenia, 

możesz podłączyć zegar ustawiony na 44.1, 88.2 lub 176.4kHz do gniazda Word Clock In1 a zegar ustawiony na 

48, 96 lub 192kHz do gniazda Word Clock In2. Urządzenie Network Bridge może dzięki temu wybrać częstość 

odpowiednią dla przesyłanych plików. 

Na wyjście zegara Out interfejsu SDIF-2 [E] trafia sygnał zegara o częstotliwości zgodnej z częstotliwością 

próbkowania plików, do 96kHz. Połącz to gniazdo z przetwornikiem cyfrowo-analogowym w celu poprawy jakości 

transmisji danych. Połączenie takie jest niezbędne podczas stosowania wyjścia SDIF-2. 

 

Sygnał zegara Word Clock jest stosowany jedynie w celu synchronizacji systemu. Nie przenosi on żadnych danych. 
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Gniazdo sieciowe 
 

Internetowe gniazdo sieciowe RJ45 [H] pozwala urządzeniu Network Bridge działać jak renderer UpnP™ w celu 

streamingu danych audio z dysków NAS lub komputera poprzez standardową sieć Ethernet 10/100/1000. Network 

Bridge może przesyłać pliki muzyczne do 24bitów/384kS/s lub DSD/64 i DSD/128 pod kontrolą aplikacji dCS 

Network Bridge zainstalowanej na kompatybilnym urządzeniu iPad lub iPhone [patrz str 9] lub innego punktu 

kontrolnego UpnP. Interfejs sieciowy pracuje w trybie asynchronicznym. 

 

Delikatne styki gniazda RJ45 można bardzo łatwo uszkodzić przypadkowo wkładając do niego złą 

wtyczkę [np. USB typ B lub A]. Aby temu zapobiec, zalecamy pozostawienie na nieużywanym 

gnieździe osłony przeciwpyłowej. 

 

 

Gniazdo USB 

Gniazdo USB 2.0 [I] typu A może służyć do odtwarzania muzyki zapisanej w większości popularnych formatów – 

do 24bity/384kS/s lub DSD/128 – na pamięci przenośnej Flash. Odtwarzanie jest sterowane przez aplikację. 

W ten sam sposób mogą być wykorzystane dyski twarde USB formatowane jako FAT16 lub FAT32. Interfejs USB 

nie pozwala czytać dysków formatu NTFS i innych. 

 

Gniazdo zasilania 

Do podłączenia przewodu zasilającego służy standardowe gniazdo IEC320 [L] ochraniane przez bezpiecznik [K] i 

izolowane przez dwupozycyjny wyłącznik [J]. 

 

Tabliczka znamionowa 

Na dolnej ściance urządzenia podano jego numer seryjny i [S/N] oraz nominalne napięcie zasilania, na które 

ustawiono urządzenie. Podanie numeru seryjnego jest niezbędne podczas kontaktu z dCS lub sprzedawcą 

urządzenia. 

 

 

WPS 

Niewielki otwór poniżej napisu WPS na tabliczce znamionowej służy do parowania urządzenia Network Bridge  

z routerem sieciowym Wi-Fi, kiedy nie jest dostępny przewodowy dostęp do sieci Ethernet. Funkcja ta będzie 

dostępna w przyszłości. 
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Specyfikacja 
 

Typ Sieciowy streamer audio 

Kolor Srebrny lub czarny 

Wymiary 360 x 245 x 67mm [sz/gł/wys], należy zapewnić dodatkową przestrzeń z tyłu urządzenia 

– na przewody połączeniowe 

Waga 4,6 kg 

Wejścia cyfrowe Wejście sieciowe RJ45: działa jak rendered UPnP  w trybie asynchronicznym 

przesyłając  otrzymane przez sieć internetową cyfrowe dane audio z dysku NAS lub 

komputera, dekoduje wszystkie popularne formaty. 

 

Interfejs sieciowy akceptuje dane przesyłane z urządzeń iPad, iPhone lub iPod Touch 

za pomocą protokołu AirPlay AirPlay™, lub z urządzeń Android z zainstalowanym 

oprogramowaniem UPnP. Muzyka może być również odtwarzana wprost z internetu 

poprzez Spotify Connect™ lub Tidal™. Network Bridge jest urządzeniem Roon 

Ready™. 

 

Gniazdo USB typu A działa w trybie asynchronicznym i pozwala odtwarzać muzykę 

zapisaną na przenośnej pamięci USB Flash. 

Wyjścia cyfrowe 2 x AES/EBU, 3-pionowe gniazda żeńskie USB, każde może przesyłać dane PCM do 

24bitów/192kS/s lub DSD/64 w formacie DoP. Połączone w trybie Dual AES mogą 

przesyłać sygnał PCM do 384kS/s, DSD/64 i DSD/128 w formacie DoP. 

 

1 x SPDIF, konektor RCA, przesyła dane PCM do 24bitów/192kS/s lub DSD/64 w 

formacie DoP. 

 

1 x interfejs SDIF-2, dwa konektory BNC, przesyła dane PCM do 24bitów/96kS/s lub 

SDIF-2 DSD/64 

Wejście zegara 2 x wejście Word Clock, 2 konektory BNC, akceptuje standardowy sygnał Word Clock 

44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 oraz 192kHz. Częstość próbkowania plików audio jest taka 

sama jak częstość zegara lub jej dokładny iloraz/iloczyn. Czułość na poziom TTL. 

Wyjście Word Clock[SDIF-2], 1 konektor BNC, przesyła sygnał zegara o częstości 

odpowiadającej danym audio do 96kHz. 

Formaty plików • FLAC, AIFF i WAV – do 24 bit PCM przy 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8 

lub 384kS/s.  

• ALAC – do 24 bit PCM przy 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 i 192kS/s.  

• AAC, MP3, WMA i OGG - do 24 bit PCM przy 44.1 lub 48kS/s.  

• DFF, DSF i DoP – DSD/64 i DSD/128.  

• Apple AirPlay – 44.1 lub 48kS/s. 

MQA Prowadzi pierwsze dekodowanie danych MQA z wejścia USB oraz sieci 

Konwersja Wybierany przez użytkownika, z poziomu aplikacji, downsampling w celu korzystania ze 

starszych przetworników cyfrowo-analogowych: 

- 176.4 i 352.8 > 24/176.4 lub 24/88.2 

- 192 i 384 > 24/192 lub 24/88.2 

- DSD/64 i DSD/126 > 24/176.4 lub 24/88.2 

Aktualizacja oprogramowania Nowe wersje oprogramowania i rozszerzenia funkcjonalności urządzenia dostępne są z 

poziomu aplikacji Network Bridge 

Sterowanie Aplikacja dCS Network Bridge pozwala na konfigurację urządzenia i odtwarzanie 

muzyki. W tym celu można też użyć innej aplikacji sterującej zgodnej z protokołem UpnP 

Zasilanie Ustawiony fabrycznie na 115/120V [100-120V] lub 230/240V [220-240V] AC, 50/60Hz 

Zużycie energii 6,5 W typowo, 50 W maksimum. 

 

 

 

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia 
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Serwisowanie i wsparcie techniczne 

 
Obsługa i serwisowanie 

 

Produkty dCS nie wymagają regularnego serwisowania. Oprócz bezpiecznika, nie zawierają również żadnych 

części, które mógłby wymieniać/serwisować ich użytkownik. Jeżeli urządzenie Network Bridge ulegnie awarii lub 

uszkodzeniu – skontaktuj się z jego sprzedawcą. 

 
Wymiana bezpiecznika 

 

Bezpiecznik znajduje się obok gniazda przewodu zasilającego. Jeżeli bezpiecznik przepali się, użytkownik może 

go wymienić samodzielnie. Urządzenie Network Bridge zużywa niewielką ilość energii. Przepalenie bezpiecznika 

świadczy więc o awarii urządzenia lub problemach z napięciem prądu w sieci elektrycznej. Ta druga przyczyna nie 

ma zazwyczaj wpływu na pracę urządzenia. Jeżeli jednak po wymianie bezpiecznika i kolejny ulegnie przepaleniu 

– oznacza to, że we wnętrzu urządzenia doszło do uszkodzeń. Należy więc zwrócić się o pomoc do 

autoryzowanego serwisu dCS. 

 

Typ bezpiecznika: 20x5mm T 1amp L 

 

Bezpiecznik należy wymienić na identyczny. W innym przypadku może dojść do zniszczenia urządzenia, 

ryzyka porażenia prądem elektrycznym oraz wystąpienia pożaru. Jest to również zerwaniem warunków 

gwarancji. Uszkodzenia bezpieczników są wyjątkowo rzadkie! 

 

Tak, jak na rysunku poniżej: wyjmij przewód zasilający z gniazda, paznokciami złap skrzydełka uchwytu 

bezpieczników [A], zbliż je do siebie i wyciągnij uchwyt bezpieczników na zewnątrz. Wyciągnij przepalony 

bezpiecznik z dolnego otworu [B] i wyrzuć go. Włóż tam albo bezpiecznik zapasowy [Spare Fuse] [C], albo 

bezpiecznik wybrany i kupiony przez siebie. Ustaw uchwyt bezpieczników w pozycji pokazanej w punkcie [D] i 

wepchnij go aż do kliknięcia. 

 

 
 

Czyszczenie obudowy 

 

Przedni i tylny panel obudowy wykonane są z aluminium wysokiej klasy. Podczas ich tworzenia z bloków surowego 

materiału, położyliśmy wielki nacisk na jak najdokładniejszą obróbkę powierzchni. 

Aby usunąć kurz lub ślady palców, użyj czystej i suchej ściereczki. 

Aby utrwalić wykończenie powierzchni, rekomendujemy okresowe stosowanie substancji czyszczących opartych 

na lanolinie. Należy je dokładnie rozprowadzić za pomocą czystej i suchej ściereczki a następnie dokładnie wytrzeć. 

Do czyszczenia pozostałych powierzchni urządzenia, można użyć niewielkiej ilości środków zawierających 

amoniak. Należy jednak uważać, żeby nie zanieczyścić nimi gniazd połączeniowych. 
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Gwarancja 

 
Warunki ogólne 

 

Urządzenie to jest objęte, udzielaną przez dCS, gwarancją obejmującą wady materiałów i montażu. Okres 

gwarancyjny wynosi 3 lata od momentu wysłania urządzenia z fabryki dCS. Jeżeli produkt zostanie zakupiony i 

zarejestrowany w dCS w ciągu 6 miesięcy od daty wysłania z fabryki, zaczynamy liczyć upływ gwarancji od daty 

zakupu. Dla urządzeń zarejestrowanych później niż 6 miesięcy od daty wysłania z fabryki, liczymy upływ gwarancji 

od daty wysłania z fabryki, chyba że podczas rejestracji zostanie przedstawiony oryginał faktury/paragonu zakupu. 

W czasie trwania gwarancji, dCS naprawi wadliwe urządzenie lub wymieni je na nowe. Do napraw uprawnione są 

jedynie autoryzowane serwisy dCS. W razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub 

autoryzowanym dealerem dCS. 

Aby zarejestrować to urządzenie, należy odwiedzić stronę www.dcsltd.co.uk lub wypełnić formularz Product 

Registration i odesłać go do dCS w ciągu 30 dniu od daty zakupu. Podczas rejestracji prosimy o podanie danych 

kontaktowych. dCS przechowuje je w bazie danych klientów jedynie w celach ułatwienia obsługi gwarancyjnej. 

Nigdy nie kontaktujemy się bezpośrednio w celach marketingowych. 

 

Wykluczenia 

 

Gwarancja nie obejmuje śladów wynikających ze zużycia. 

Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które: 

- zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem 

- zostały poddane nieautoryzowanym modyfikacjom lub naprawom 

- były używane niezgodnie z zaleceniami podanymi w tej instrukcji obsługi 

- były naprawiane lub serwisowane w punktach nieautoryzowanych przez dCS 

- były używane bez uziemienia 

- zostały przysłane do dCS nieodpowiednio zapakowane 

 

dCS rezerwuje sobie prawo do obciążenia klienta kosztami  serwisu, jeżeli urządzenie zgłoszone do naprawy 

gwarancyjnej okazuje się działać prawidłowo lub jeśli urządzenie zostanie przysłane bez informacji na temat usterki. 

Gwarancja obejmuje jedynie koszt naprawy. Nie obejmuje kosztów przesyłki i ceł/podatków. 

Dealerzy i dystrybutorzy firmy dCS NIE mają autoryzacji na rozszerzanie warunków tej gwarancji. dCS nie ponosi 

za ewentualne próby takiego działania. 

Produkty dystrybuowane przez dCS jako ‘używane’ mogą mieć ograniczoną gwarancję. 

 

Jak otrzymać pomoc gwarancyjną 

 

Jeżeli wystąpi jakikolwiek problem z urządzeniem dCS, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem dCS podając 

nazwę modelu, pełen numer seryjny, numer wersji oprogramowania i szczegółowo opisując awarię. Dealer 

pokieruje działaniami w celu uzyskania pomocy i poda numer zgłoszenia. Odsyłając urządzenie, najlepiej 

zapakować je w oryginalne opakowanie, co pozwoli uniknąć zniszczenia. Zapasowe opakowania można kupić w 

dCS. 

W okresie gwarancyjnym nie pobiera się opłaty za części i robociznę. 

 

Warunki działania 

 

- Napięcie zasilania musi mieścić się w zakresie +/- 10% napięcia podanego na tylnym panelu. 

- Częstotliwość zasilającego prądu zmiennego musi wynosić 50 lub 60Hz. 

- Temperatura środowiska pracy: 0-45 C, bez kondensacji 

- Urządzenia nie należy instalować blisko źródeł ciepła [grzejników, wzmacniaczy mocy] i w bezpośrednim świetle 

słonecznym 

- Jeżeli masz wątpliwości: urządzenie będzie dobrze działać wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie 
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Jeżeli potrzebujesz dalszej pomocy 
 

W pierwszej kolejności należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Jeżeli nie potrafi on rozwiązać 

problemu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w swoim kraju. 

 
Wyprodukowano: 

Data Conversion Systems Ltd. 

Unit 1, Buckingway Business Park 

Anderson Road 

Swavesey, 

Cambridgeshire. CB24 4AE 

Wielka Brytania 

 

Ta instrukcja obsługi dostępna jest za darmo na naszej stronie internetowej. 

Wydrukowany egzemplarz można zamówić w dCS. 

 
Historia oprogramowania 

 

Produkty dCS wykorzystują elementy, których działanie można konfigurować poprzez oprogramowanie – bramki 

FPGA i procesory DSP. Daje nam to możliwość wprowadzania nowych funkcji, unowocześnianie interfejsów 

cyfrowych i poprawy jakości brzmienia poprzez instalację nowych wersji oprogramowania. Czasami występuje 

również konieczność zmiany na poziomie sprzętowej: poprawy wydajności elektroniki i dodania dodatkowych 

gniazd czy elementów sterujących. 

Ta instrukcja przeznaczona jest dla urządzeń z zainstalowanym programem Network Bridge 1.0x 

 

Wydanie 1.00 wydanie 1 z Network Board v315 dla apllv1.0.0. 

Wydanie 1.00 rozwinięcie dla MQA z Network board v373 dla app v1.4.8. 

 

  

Instalacja nowego oprogramowania 

 

Program Network Bridge v1.00 może być zastępowany nowszymi wersjami przez internet – z wykorzystaniem 

aplikacji Network Bridge. Naciśnij Configuration>information>Version>Check for Update. Jeżeli dostępna jest 

nowa wersja, postępuj zgodnie z instrukcjami i poczekaj około 10 minut. W tym czasie nie wyłączaj urządzenia ani 

nie odłączaj go od  zasilania. Po zakończonej instalacji, dioda LED na przednim panelu zacznie migać. Wyłącz 

urządzenie za pomocą wyłącznika na tylnym panelu i po 5 sekundach włącz je ponownie. Zrestartuj aplikację i 

ponownie sprawdź wersję oprogramowania. Być może zajdzie tez potrzeba instalacji nowej wersji aplikacji na 

urządzenia przenośne. 

 

 
 

Jeżeli stosujesz inne aplikacje sterujące, sprawdź dostępność ich nowych wersji na stronach producenta [str 24]. 
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