Návod k obsluze

OBSAH

Začínáme
Obsah balení
KANN pod lupou
Řízení napájení
Nabíjení
Konektivita
Aktualizace firmware

02
03
05
06
07
13

Používání přístroje
Základní operace
Úvodní obrazovka
Notifikační lišta
Obchod
AK Connect
Poslech hudby
Správa playlistů
Externí USB DAC
Jak používat USB Audio
Kopírování CD
Používání Bluetooth
Nastavení
Připojení k domácí síti
Nastavení ekvalizéru

14
16
17
20
21
27
33
36
37
38
40
42
47
48

Ostatní
Bezpečnostní pokyny
Copyright
Specifikace

51
52
52

OBSAH
BALENÍ

Obsah balení se může měnit s ohledem na zvýšení kvality a
výkonu přístroje bez předchozího upozornění.

KANN
pod
lupou

Detaily popisků na přístroji se mohou od tohoto popisu
odlišovat.
3.5mm asymetrický výstup

SD Card slot
Micro-USB Port

3.5mm asymetrický Line-out
Vypínač

KANN

USB Type-C Port

2.5mm symetrický Line-out
2.5mm symetrický výstup

Ochranná fólie

microSD card Slot

Manuál EN
Hlasitost
LCD
displej
Tlačítko Domů

Kabel USB Type-C

Kryt slotu SD/microSD

Ochranná fólie: Chrání displej přístroje.
Kabel USB Type-C: Pro nabíjení a přenos dat.
Stručný manuál: Základní popis ovládání.
Manuál: Můžete jej najít také na stránkách Astell&Kern.
[http://www.astellnkern.com/ > Support > Download].
Kryt slotu SD/microSD: Slouží k zabezpečení slotu, který není
právě používán, před vnikáním nečistot.
This device does not include a micro USB cable.

Předchozí
/ Rychle
zpět

Další /
Rychle vpřed
Play / Pauza

3.5mm asymetrický výstup: Slouží k připojení sluchátek s
konektorem Jack 3.5 mm.
3.5mm asymetrický Line-out: Slouží k připojení dalších
audio zařízení konektorem Jack 3.5 mm.
2.5mm symetrický výstup: Slouží k připojení sluchátek se
symetricky zapojeným konektorem Jack 2.5 mm.
2.5mm symetrický Line-out: Slouží k připojení dalších
zařízení se symetricky zapojeným konektorem Jack.
Vypínač: Zapíná a vypíná displej.
Přidržením přístroj zapnete / vypnete.
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Slot pro microSD/ SD kartu: Vložte podporovanou kartu a
přehrávejte soubory na ní uložené.
Micro-USB Port: Pro využití výstupu USB Audio připojte
podporovaný externí D/A převodník nebo A&K CD Ripper.Po
připojení k PC bude KANN využit jako USB D/A převodník.

Řízení
napájení

Zapnutí / Vypnutí
1. Stiskněte a držte [
] vypínač pro zapnutí přístroje.
2. U zapnutého přístroje zobrazíte přidržením
vypínače
nabídku vypnutí přístroje.
3. Zvolte [OK] pro potvrzení vypnutí.

(Více str. 37 - USB Audio & str. 36 - USB DAC)
USB Type-C Port: Pro přenášení dat do uložiště nebo pro
nabíjení.
Hlasitost: Otáčením nastavíte požadovanou hlasitost.

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí, která výrazně šetří
energii baterií. Přístroj se vypne po uplynutí nastavené doby, pokud
není aktivní.
[
- Power Saving - Automatic Shutdown] (Více
na str. 45)

LCD displej: Displej s dotykovým ovládáním.
Tlačítko Domů: Návrat na úvodní obrazovku.
Předchozí / Zpět: Skok na předchozí nebo začátek aktuálně
přehrávané skladby. Pro převíjení zpět podržte tlačítko.
Play / Pauza: Spustí nebo pozastaví přehrávání.
Přidržením se vrátíte na obrazovku
přehrávané skladby.
Další / Rychle vpřed: Skok na další skladbu.
Pro převíjení vpřed tlačítko podržte.

Zapnutí / Vypnutí displeje
1. Při zapnutém displeji stiskněte [
] vypínač pro
vypnutí displeje.
2. Stiskněte [
] vypínač pro opětovné zapnutí displeje.
Displej přístroje se kvůli úspoře energie automaticky vypíná po
uyplnutí nastavené doby.
[
- Power Saving - Screen Timeout (Více na str. 45)

Funkce RESET
1. V případě neočekávaného / chybného chování přidržte
[
] vypínač 12 sekund, čímž vynutíte vypnutí přístroje.
Následně je možné přístroj opět zapnout.
Tento Reset nemá vliv na uložená data ani nastavení přístroje.
Nepoužívejte Reset během přehrávání skladby - mohlo by dojít
k poškození dat nahrávky.
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Nabíjení

Nabíjení připojením k počítači
1. Připojením k počítači přes kabel USB Type-C spustíte
nabíjení přístroje.
Doba nabíjení: Maximálně 12 hodin
Počítač musí být ve většině případů zapnutý.
Doba nabíjení v tomto případě silně závisí na tom, zda je přehrávač
zároveň také zapnutý.
Po přechodu počítače do režimu Spánku / Hybernace může být
nabíjení přerušeno.
Vestavěná baterie ztrácí s přibývajícími nabíjecími cykly přirozeně
kapacitu.
Nepoužívejte jiné kabely než USB Type-C. Použití jiných kabelů může
způsobit poškození přehrávače.

Nabíjení pomocí nabíječky
1. K nabíjení mohou být použity běžně dostupné nabíječky
5V 2A / 9V 1.67A.

Konektivita

Výstupy pro sluchátka
3.5 mm asymetrický výstup
1. Slouží k připojení sluchátek s klasicky zapojeným
konektorem Jack 3.5 mm.
NEBO

2.5 mm symetrický výstup
1. Slouží k připojení sluchátek se symetricky zapojeným
konektorem Jack 2.5 mm

Nabíjecí časy: Rychlé nabíjení max. 4 h (nabíječky 9V 1.67A)
Normální nabíjení max. 5 h (nabíječky 5V 2A)
Použitím nabíječky s výstupem 12 V nedojde k nabití přístroje a může
naopak dojít k poruše.

NEBO

Linkový výstup
3.5 mm asymetrický linkový výstup
1. Slouží k připojení přístrojů s linkovým vstupem.
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2.5mm symetrický linkový výstup
1. Slouží k připojení přístrojů se symetrickým linkovým
vstupem.

Připojení k počítači
1. Zapněte přehrávač i počítač.
2. Propojte obě zařízení kabelem USB Type-C. Přehrávač se
zachová dle nastavení [
- USB Connection].
Media Device (USB Drive): Přenos dat z / do přehrávače.

POZOR - Po připojení sluchátek k tomuto výstupu se může ozvat
extrémně hlasitý zvuk.

Symetricky zapojený přístroj
1. Připojujte pomocí rozdvojky s oběma konektory (Jack
3.5 mm asymetrický a 2.5 mm symetrický.
Sluchátkový výstup Symetrický výstup (LR)
(Země)

Uživatelé počítačů Mac musejí nainstalovat MTP program ze stránek
Astell&Kern.
[http://www.astellnkern.com Support > Download]
Uživatelé Windows XP musejí nainstalovat Service Pack 2 a
Windows Media Player 10, aby byl přehrávač úspěšně rozeznán.
Tento balíček stáhnete ze stránek Microsoft.
http://www.microsoft.com

Odpojení od počítače
Symetrické kabely Astell&Kern (PEF12, PEF21) nejsou podporovány.

1. Před odpojením kabelu USB Type-C se ujistěte, že byl
přenos souborů úspěšně dokončen.
POZOR! Odpojení přístroje před dokončením kopírování může
způsobit poškození přenášených dat.
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Kopírování souborů / složek do přehrávače

Mazání souborů a složek

1. Soubory i složky zkopírujete do zařízení jejich přetažením
do okna Správce souborů.

1. Klikněte pravým tlačítkem na soubor a zvolte [Smazat].
2. Zvolte [Ano] pro potvrzení smazání.

Neodpojujte kabel před dokončením kopírování souborů, aby
nedošlo k jejich poškození.
Rychlosti kopírování zavisí na stavu operačního systému, výkonu
počítače i použitém rozhraní USB.

Vložení a vyjmutí paměťové karty
1. Vložte kartu microSD/SD do příslušného slotu dle nákresu
níže, dokud neuslyšíte jemné cvaknutí.
2. V notifikační liště úvodní obrazovky zvolte
[Safely Remove microSD/SD Card], nebo v [ – System
Info] zvolte [Eject microSD/SD Card] pro bezpečné
vyjmutí kar. ty
3. Zlehka na kartu zatlačte a uvolněte - karta se vysune.
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Doporučené karty microSD/SD
microSD : SanDisk, Transcend / SD : SanDisk, Transcend
Max. podporovaná kapacita: microSD Card - 256GB / SD Card - 256GB
Pokyny pro vkládání karet
Netlačte kartu do slotu násilím, aby nedošlo k poškození přístroje
nebo karty.
Karty zbytečně nevyjímejte a nevkládejte do slotů.
Při nesprávném vložení nelze kartu používat.
Další pokyny
Pokud karta nefunguje nebo není rozeznána, zformátujte ji znovu
v systému FAT32.
Použití jiných než doporučených karet může způsobit závadu
nebo nefunkčnost.
Karty microSD/SD nejsou součástí balení přístroje.

12

Aktualizace

firmware

Aktualizace přes Wi-Fi / OTA (Over-the-Air)
1. Připojte přehrávač do domácí sítě internetu.
2. Pokud je nový firmware k dispozici, přístroj sám nabídne
jeho instalaci na displeji.
3. Zvolte [Update].
4. Následujte pokyny na displeji pro úspěšné dokončení
aktualizace.
O připojení k domácí síti internetu se dozvíte více na straně 47.
Instalace firmwaru se nenabídne, pokud je stav nabití baterie pod
hodnotou 50 %.
Přesun na jinou obrazovku automaticky ukončí stahování aktualizace.
Během stahování firmwaru neodpojujte přístroj od internetu. Může
dojít k poškození firmwaru i přístroje.
Pokud se vyskytne chyba, stáhněte firmware znovu pomocí nabídky
nastavení [
- Update - System Update].
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Základní
operace

Dotykový LCD displej

Posun úvodního menu

1. Přístroj je osazen dotykovým displejem, umožňujícím
snadné ovládání přehrávače.

1. Úvodní menu je možné tažením
vysunout a zasunout.

Nepoužívejte při používání dotykového displeje ostré předměty ani
hrubou sílu.

Návrat na úvodní obrazovku (Home)
1. Stiskněte tlačítko [Home] kdekoli ve struktuře
ovládacího menu a vrátíte se na úvodní obrazovku.

Pohyb v seznamech menu
Úvodní obrazovka
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1. Tažením prstu se můžete snadno
a rychle pohybovat v seznamech.
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Úvodní
obrazovka

1
2

Notifikační
lišta

1

2

9
10
11

3

12

4

13

5
6

14
15

7
3

1 AK CONNECT

Spustí službu AK Connect.

2 Aktuální skladba

Informace o přehrávané skladbě.

3 Vyhledávání

16
8

Zobrazí seznam skladeb dle
různých pravidel.

Tlačítka je možné přidržením přetahovat na jiné pozice a vzájemně
měnit jejich pořadí.
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1

Notifikační lišta

Stažením notifikační lišty

11

směrem dolů rozbalíte

Mód pro
připojení k PC

podrobná nastavení přístroje.

2

Wi-Fi

3

Bluetooth

4

EQ

Stiskněte [

Zvolte požadovaný mód
pro připojení k počítači.
DISK

Zapnutí funkce externího D/A
převodníku.

] pro zapnutí a

vypnutí Wi-Fi.
Stiskněte [

] pro zapnutí a

12

vypnutí Bluetooth přenosu.
Stiskněte [

] pro zapnutí a

vypnutí ekvalizéru. Aktivuje se

6

NORMAL

7

8

Zámek
obrazovky

Stiskněte [

Mód
přehrávání

Stiskněte [

] pro přepnutí

módu přehrávání.
:Sekvenční přehrávání.

Přehrávání
bez mezer

Stiskněte [

Nastavení

Slouží k nastavení zisku v úrovni

zisku zesil.

Normal nebo High.

: Opakování celého seznamu.

Wi-Fi repro

Zapne nebo vypne Wi-Fi
reproduktory na stejné domácí
síti.

: Vypnutí opakování.

Prostor

] pro aktivaci

přehrávání bez mezer.

:Náhodné přehrávání.
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Mód
opakování

: Opakování skladby

15

USB Audio

notifikací

zobrazovat notifikace.

Hledání
souborů

Zadávejte vyhledávané výrazy
pro zobrazení nalezených
výsledků.

10

Nastavení

Zobrazí seznam nastavení.

Zapne / vypne funkci
propojení s přenosným USB
převodníkem (více se dozvíte na

V tomto prostoru se budou

9

Stiskněte [
] pro přepnutí
módu opakování.

str. 37).
Napájení pro
AK Ripper
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Jas
displeje

Zapne AK CD Ripper.
(Po připojení k AK CD Ripper
povoleno.)
Umožňuje nastavit jas displeje na
požadovanou úroveň.

Přidržením dané ikony [
/
její vlastní menu s nastavením.

18

] pro zapnutí a

vypnutí zámku obrazovky. Kromě
vypínače budou vypnuta i tlačítka.

13

poslední použitá předvolba.

5

USB mód pro přenos dat do
přehrávače.

/

/

/

] zobrazíte
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Nákup
hudby z
obchodu

Po připojení k internetu je možné nakupovat hudbu přes
položku Store (Obchod).

AK
CONNECT

Přehrávač KANN může přehrávat také skladby uložené v
počítači nebo jiných zařízeních podporujících DLNA a
nacházejících se na téže síti jako KANN.

Nákup hudby
1. Připojte se skrze domácí síť k internetu.
2. Zvolte [Store] na úvodní obrazovce.
3. Zvolte požadovaný obchod z nabídky.
4. Pro více informací použijte nápovědu v rámci každého
obchodu.
Více informací o připojení k domácí síti najdete na straně 47.

Instalace programu MQS Streaming Server na počítači
1. Na stránkách Astell&Kern si stáhněte instalační soubory
programu:
[http://www.astellnkern.com > Support > Download].
2. Spusťte stažený instalační soubor a následujte instrukce
na obrazovce.
3. Pro více informací použijte nápovědu přímo v programu
MQS Streaming Server.
Systémové požadavky
Minimální podmínky pro PC:
OS : Windows XP, Windows 7/8/10 (32 & 64-bit)
Minimální podmínky pro MAC:
OS X 10.7 (Lion) nebo novější.

Připojení k serveru AK Connect
1. Zapněte server a připojte ho na
stejnou síť jako KANN.
Spusťte MQS Streaming Server
na počítači.
2. Aktivujte [AK Connect] v nastavení
přehrávače.
3. Stiskněte [AK Connect] na úvodní
obrazovce (viz obrázek).
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4. Zobrazí se seznam serverů,
dostupných na téže síti, jako
se nachází KANN.

5. Posunem obrazovky vlevo / vpravo
zvolíte požadovaný server. Přehrávač
se připojí ke zvolenému serveru a
zobrazí se úvodní obrazovka serveru.

6. Zvolte způsob vyhledávání na
úvodní obrazovce serveru (např.
Songs) a zobrazí se dostupné položky
dle zvoleného klíče.

Streamování nebo stahování hudby ze serveru
1. Zvolte způsob vyhledávání na
úvodní obrazovce serveru (např.
Songs) a zobrazí se dostupné
položky dle zvoleného klíče.
2. Zvolte požadovanou skladbu pro
spuštění přehrávání.

3. Stiskněte [
] tlačítko v pravém
horním rohu seznamu skladeb.
4. Zvolte požadovanou položku a poté
stiskněte [
] v horní části displeje
pro spuštění stahování.
O dokončení stahování budete
informování zprávou v notifikační liště.

Rychlost načítání a stahování skladeb závisí především na rychlosti
sítě. Může proto docházet i k pozastavení přehrávání.
Jiné aktivní aplikace, běžící na počítači, mohou rychlost přenosu
snižovat.
Během streamování a stahování hudby může přehrávač reagovat na
povely zpomaleně.
Ukončení streamování nebo klepnutí na údaj stahování v notifikační
liště stahování okamžitě ukončí

Více informací o připojení k domácí síti najdete na straně 47.
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Volba reproduktorů

Příklad 2

1. Zapněte reproduktor(y), který
chcete k přehrávači připojit pomocí
domácí sítě.
2. Zapněte [AK Connect] v nastavení
přehrávače.
3. Stiskněte [
] na notifikační
liště pro zobrazení dostupných
reproduktorů na síti.
4. Posuňte obrazovku doprava /
doleva pro zvolení požadovaného
reproduktoru. Zvolený reproduktor
bude připojen k přehrávači.

AK500N

KANN

AK T1

Knihovna

Ovládání

Reproduktor

Příklad 3

Příklady použití serveru AK Connect
Příklad 1

KANN
Ovládání a knihovna

24

KANN

AK T1

Knihovna
SPEAKER

Reproduktor

AK500N
Reproduktor
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Poslech
hudby

Příklad 4

Výběr hudby pro přehrání
1. Zvolte způsob vyhledávání (např. Songs) na úvodní
obrazovce a zobrazí se položky dostupné podle tohoto klíče.
2. Zvolte požadovanou skladbu pro spuštění přehrávání.
Zvolte [Folder] pro procházení uložených složek.
Výdrž na jedno nabití: Zhruba 15 hodin ( FLAC, 16bit, 44khz,
Unbalanced, Normal, Volume 50, EQ Off, LCD Off)
Podporované formáty: PCM [8~384kHz(8/16/24/32bit)]
DSD [2.8/5.6/11.2MHz]

KANN

AK500N

Knihovna

Ovládání

AK T1
Repro

Poslech hudby
Stiskněte [
] v horní části seznamu skladeb pro
zobrazení dalších možností.
: Přidá zvolenou skladbu za aktuálně přehrávanou
skladbu ve frontě.
: Přidá zvolenou skladb do fronty.
: Zkopíruje zvolenou skladbu.
: Přesune zvolenou skladbu.
: Smaže zvolenou skladbu.

Příklad 5

KANN
Knihovna
nebo
AK Connect APP
Ovládání
AK T1
Repro
AK500N
Knihovna
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Klepněte na obal desky zobrazený na úvodní obrazovce pro
návrat k naposled přehrávané skladbě.
Otočte kolečkem hlasitosti pro nastavení hlasitosti.
Stiskněte [
] během přehrávání pro pozastavení a [
]
pro obnovení přehrávání.
Stiskněte [ / ] pro skok na další / předchozí skladbu.
Můžete také posunout obal desky doleva / doprava pro
stejný efekt.
Stiskněte a držte [ / ] pro převíjení. To je možné též
přesunutím jezdce na ukazateli postupu přehrávání.
Stiskněte [
] na přístroji pro návrat na úvodní obrazovku.
Pro zobrazení / skrytí dalších funkcí klikněte během
přehrávání na obal desky.
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: Návrat na předchozí obrazovku. Držte déle pro
návrat na úvodní obrazovku.
: Zobrazení aktuální fronty přehrávání.
Stiskněte [
] vedle seznamu skladeb pro
editaci jejich pořadí.
Stiskněte [
] v horní části seznamu skladeb
pro více možností.
: Přidá zvolenou skladbu do fronty.
: Vymaže skladbu z fronty.
: Přidá skladbu do fronty.
: Zobrazí případné texty skladby.
: Zobrazí technické info skladby.
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Obrazovka playlistu

1

4
5

2

6

3
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1 Albums
Pozice

Naznačuje aktuálně aktivní menu.

Obrazovka přehrávání hudby

Návrat na předchozí obrazovku.
Držte pro návrat na úvodní obrazovku.

2 Play All

Přehraje všechny položky fronty.

3 Skladby

Zobrazí frontu aktuální nabídky.

4 All

Volba metody

1

9

řazení skladeb ve
frontě.

5 Zobrazení

Volba typu zobrazení seznamu alb.

6 Nastavení

Zatrhněte pro aktivací zvoleného

hudby

30

2

3

nastavení.

4

10

5

11

6
7

12

8

13
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1

Zpět

Návrat na předchozí obrazovku.

2

Obal desky

Zobrazí obal desky.
Klepnutím na obal desky
zobrazíte další informace.

3

Průběh skladby

Postup přehrávání skladby.

4

Play/Pauza

Stav přehrávání.

5

Detaily

Zobrazí bitrate a samplovací
frekvenci nahrávky.

6

Název

Správa
playlistů

Založení playlistu
1. Stiskněte [Playlist - Playlists] na
úvodní obrazovce pro zobrazení
playlistů.
2. Stiskněte [+] v pravém horním
rohu displeje.
3. Zadejte jméno playlistu,
a stiskněte [Add] pro založení
playlistu.

Název skladby.
Pokud není vyplněn ID3 Tag,
použije se název souboru.

7

Interpret

Jméno interpreta.

8

Přidat do fronty

Přidá skladbu do fronty.

9

Fronta

Zobrazí aktuální frontu skladeb.

10

Délka skladby

Celková délka skladby.
Klepnutím zobrazíte zbývající
čas do konce skladby.
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11

Průběh skladby

12

Texty

Případné texty skladby.

13

Detaily

Doplňkové informace o skladbě.

Pro převíjení posuňte ukazatel
prstem po lince.

Přidání skladby do playlistu
1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení
playlistů.
2. Zvolte playlist a klepněte na [Add]
pro zobrazení seznamu skladeb.
3. Označte požadované skladby a
stiskněte [Add] pro přidání skladeb do
playlistu.
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Odstranění skladeb z playlistu

Přejmenování playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení
playlistů.
2. Zvolte požadovaný playlist a
stiskněte [
] v horní části displeje.
3. Zvolte požadovanou skladbu a
stiskněte [
] pro odstranění skladby
z playlistu.

1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení
playlistů a klepněte na [
]
v horní části displeje.
2. Zvolte playlist, který má být
přejmenován.
3. Stiskněte [
] v horní části
displeje pro zobrazení okénka
přejmenování.
4. Vložte nové jméno playlistu
a stiskněte [Rename] pro uložení
playlistu pod vloženým jménem.

Nastavení pořadí skladeb v playlistu
1. Položte prst na [
] vedle jména
skladby a tažením nahoru / dolů
změňte pořadí skladeb v playlistu.

Smazání playlistu
1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení
playlistů a stiskněte [
]
v horní části displeje.
2. Zvolte playlist, který má být smazán.
3. Stiskněte [
] v horní části
displeje pro smazání playlistu.
Přehrání playlistu
1. Stiskněte [Playlists] pro zobrazení
playlistů a klepněte na [
] v horní
části displeje.
2. Zvolte požadovaný playlist.
3. Stiskněte [
] v horní části
displeje pro přidání playlistu za
aktuálně / naposled přehrávanou
skladbu fronty.

34

35

Instalace
funkce
USB DAC

Funkce USB DAC umožňuje počítači rozeznat KANN jako
externí zvukovou kartu, na kterou může odesílat data
zvukového výstupu.

Specifikace USB DAC
Podporované operační systémy
Windows XP(32bit) / Windows 7(32bit/64bit) /
Windows 8(32bit/64bit) / Windows 10(32/64bit)
MAC OS 10.7
Podporované formáty
PCM [8~384kHz(8/16/24/32bit)]
DSD [2.8/5.6/11.2MHz]
Hlasistost nastavte ovládáním na přehrávači KANN.

Ovládání hlasitosti KANN v tomto režimu nefunguje, pokud je displej
zhasnutý. Nefungují ani tlačítka na přístroji.
Funkce USB DAC může být náročná na výkon počítače, který nemusí
vždy dodávat data včas. V tomto případě záleží také na rozlišení
(bitrate) nahrávky.
Při použití funkce USB DAC ve spojení s obrazem nemusí být obraz a
zvuk přesně synchronizován.
Ovládání hlasitosti operačního systému nemusí být funkční. Použijte
ovládání přímo v programu pro přehrávání hudby.

Jak
používat
USB
Audio

USB Audio můžete využívat ve spojení s jiným přenosným
zesilovačem a D/A převodníkem.

Jak připojit přenosný USB DAC
1. Připojte k přehrávači přenosný DAC odpovídajícím USB
kabelem (OTG kabel).
2. Stiskněte [

] na rozbalené notifikační liště.

3. Jakmile je [
] aktivní, uslyšíte zvuk na výstupu
připojeného externího převodníku.
Kabel USB Type-C dodávaný s přehrávačem je určen pouze pro
připojení přehrávače k počítači pro přenos dat nebo nabíjení.
S výběrem vhodného kabelu pro připojení externího převodníku vám
pomůže jeho Návod k obsluze.

Jak změnit výstup USB Audio u formátu DSD
Při použití USB Audio můžete výstup formátu DSD změnit
tímto způsobem:
1. Zvolte typ výstupu DSD v menu [
- USB audio].
PCM: DSD bude na výstupu USB Audio převedeno na
formát PCM.
DoP: DSD bude na výstupu USB Audio převedeno na
formát DoP.
Připojený externí převodník musí podporovat příjem dat přes USB
OTG kabel.
Zvukový výstup nemusí být dokonalý s ohledem na technické
schopnosti externího zařízení.
Při použití výstupu DoP může být v závislosti na připojeném zařízení
slyšet pouze šum.
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Kopírování
disků CD

Připojte AK Ripper (prodávaný samostatně) k přehrávači.

Výsledky kopírování CD

Aktivace / Deaktivace funkce AK Ripper

: Označuje úspěšné zkopírování CD, případně že bylo
úspěšné i přes chybu v jeho průběhu.

1. Připojte mechaniku AK Ripper k microUSB portu
přehrávače KANN a stiskněte [
] pro aktivaci funkce AK
Ripper.
2. Po deaktivaci funkce otevřete notifikační lištu a klepněte
na ikonu CD Ripping pro ukončení funkce.

Automatické kopírování CD disků
1. V menu přehrávače zapněte WiFi.
2. Aktivujte funkci AK Ripper a vložte CD.
3. Metadata (ID3 tags) pro vložené CD se automaticky
stáhnou z databáze Gracenote.
4. Kopírování CD se spustí automaticky po načtení metadat.
5. Po dokončení kopírování stiskněte [OK] pro odsouhlasení
výsledků kopírování.

: Označuje, že je možné aktuálně kopírovanou skladbu
přerušit.
: Informuje o chybě kopírování nebo o přerušeném
kopírování ze strany obsluhy.

kvůli prohledání databáze Gracenote musí být KANN připojen k
internetu.
Ne každé album má svůj zápis v databázi.
Během kopírování není možný návrat na úvodní obrazovku.
Během kopírování hudby není možné současné přehrávání.
Rychlost kopírování a výstupní formát souborů je možné nastavit také
v menu [
- CD Ripping] .
Pokud je v menu [
- CD Ripping - Error Correction] povolena
funkce oprav, pokusí se mechanika přečíst poškozenou část nahrávky
opakovaně. Tento postup však ovlivňuje rychlost kopírování, která
tak může být výrazně snížena.

Manuální kopírování CD disků
1. Pokud je AK Ripper připojen ke KANNu a je vloženo CD,
aktivuje se menu [CD Ripping] automaticky.
2. Stiskněte menu [CD Ripping] a zvolte požadovaný
výstupní formát (FLAC nebo WAV).
3. Databáze Gracenote bude prohledána po zvolení
výstupního formátu.
4. Po úspěšném dohledání metadat stiskněte [Start] pro
zahájení kopírování.
5. Můžete zvolit všechny nebo jen některé skladby ke
kopírování.
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Používání
Bluetooth

KANN umožňuje také bezdrátové spojení se sluchátky a
reproduktory.

Zapnutí / vypnutí Bluetooth
Bluetooth zařízení je nutné s
přehrávačem nejprve spárovat. Více
informací najdete v manuálu zařízení.
1. Zvolte [ ] na notifikační liště,
nebo zvolte [On/Off] z menu [
Bluetooth].

Odstranění BT zařízení ze seznamu spárovaných
1. Stiskněte [
] vpravo od
spárovaného zařízení pro otevření
nabídky dalších možností.
2. Zvolte [Unpair] pro dokončení
odpárování.

Specifikace Bluetooth KANN
Profil: A2DP, aptX HD
Pro správnou funkci je doporučován poslech skladeb
do rozlišení 48 kHz.

Připojení Bluetooth zařízení

Proces párování se může u jednotlivých zařízení mírně lišit.
Postupujte podle jejich návodu.

1. Vyberte příslušné zařízení ze seznamu dostupných
Bluetooth sluchátek a reproduktorů.

Při párování k sobě obě zařízení přlibližte na 20 cm. Se vzdáleností
mezi zařízeními může klesat také kvalita přenosu. Od vzdálenosti 2
metry může docházet k výpadkům zvuku.
Funkčnosti Car audio Bluetooth nejsou podporovány.

Odpojení Bluetooth zařízení
1. Klikněte na připojené zařízení v
seznamu a potvrďte zprávu
informující o odpojení.
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Vlivem rušeného okolí i vybíjení baterie může docházet k rušení
signálu. Zamezte blízkosti dalších bezdrátových zařízení. Oslabení
signálu způsobují také zdi, rohy a jiné překážky. Rušení způsobují
také jiná bezdrátová zařízení na stejné frekvenci
(mikrovlnná trouba, WiFi...).
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Nastavení

Sada nastavitelných vlastností přístroje, umožňujících
přizpůsobení jeho chování. Mohou se lišit podle firmwaru.

Setup

Equalizer
Slouží k nastavení ekvalizéru podle předtav uživatele.
Pro EQ: nastavení doporučená profesionály.
Custom EQ: volné nastavení frekvencí dle vlastních
preferencí.

1. Zvolte [
] na notifikační liště.
2. Zvolte požadovanou položku k nastavení.

Podporované formáty EQ: PCM [8 – 192 kHz (8/16/24-bit)]
Ekvalizér není podporován u formátu DSD a hloubky 32 bit.
Užití ekvalizéru může mít vliv na výkon přehrávače a kvalitu zvuku.
Více informací o užití ekvalizéru na str. 48 - 50.

Wi-Fi
Nastavení WiFi připojení, vypnutí / zapnutí WiFi.
Více o připojení k bezdrátové síti se dozvíte na straně 47.

Bluetooth
Připojení bezdrátového zařízení pro poslech bez kabelů.

Více v kapitole [Using Bluetooth] na straně 40, kde se dozvíte vše
o připojení BT zařízení.

Gapless Playback
Přehraje další skladbu bez tiché pauzy.
Přehrávání bez mezer mezi skladbami je možné pouze
tehdy, pokud mají sousední skladby stejnou bit rate,
vzorkování i rozložení kanálů.
Line Out
Nastavte napěťovou úroveň, která bude dostupná na portu
linkového výstupu.
U linkového výstupu není možné měnit hlasitost.
Nepřipojujte k tomuto výstupu žádná sluchátka, aby nedošlo
k poškození jejich měničů nebo uší.

AK CONNECT
Zapíná a vypíná funkci AK Connect.

L-R Balance
Slouží k přesnému vyvážení levého a pravého kanálu.

AMP
Slouží k nastavení výkonu zesilovače na Vysoký nebo Nízký.
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CD Ripping
Nastavení automatického spuštění kopírování, rychlosti
kopírování a výsledného formátu .

USB Audio
Slouží k nastavení formátu výstupu při poslechu DSD přes
USB D/A převodník.

Language
Volba jazyka ovládání přístroje.
Nabízené jazyky: English, Korean, Japanese,
Chinese (Simplified/Traditional), French, Russian, German
Keyboard
Volba jazyka klávesnice.
Podporované jazyky: English, Korean, Japanese,
Chinese (Simplified/Traditional), Russian

Screen Brightness
Nastavení intenzity podsvícení displeje.

Theme
Volba grafického pozadí menu přehrávače.

Power
Automatic Shutdown: Přístroj se automaticky vypne po
uplynutí definovaného času.
Screen Timeout: Displej se automaticky vypne po uplynutí
definovaného času.
Sleep Timer: Přehrávání se automaticky ukončí a přístroj
se vypne po uplynutí stanovené doby.

Button Lock
Slouží k deaktivaci všech tlačítek kromě Vypínače.

Date & Time
Nastavení aktuálního času a data.

USB Connection
Media Device (USB Drive): Připojení k počítači za účelem
přenosu dat do přehrávače nebo z něj.
DAC Input: Poslech hudby přímo z počítače. KANN funguje
jako externí zvuková karta.
Downloads

Device Name
Pojmenování přístroje pro přihlášení v síti.
Maximální délka je 30 znaků.
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Určení složky, do které se budou ukládat stažené soubory.
Složka pro ukládání stažených souborů je přednastavena. Po zvolení
položky [Select Folder] budete vyzváni k výběru nové složky pro
ukládání stažených souborů.
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Update
System Update: Aktualizace systému, pokud je dostupný
nový firmware.
Application Update: Aktualizace instalovaných aplikací
(včetně těch v Obchodu - např. Tidal) pokud je
dostupná nová verze.

Připojení k
bezdrátové
síti

Připojení k síti
1. Stiskněte a držte [
] na
notifikační liště nebo stiskněte
[
- Wi-Fi] pro zobrazení
seznamu dostupných sítí (AP).

System information
System Information: Zobrazí model, verzi firmware a info o
kapacitě úložiště. MicroSD karta může být vyjmuta - data o
její kapacitě se tím resetují.
Formátování karty znamená i smazání jejího obsahu. Soubory před
formátováním proto vždy zálohujte na jiném médiu.
Pokud formátujete kartu za použití počítače, použijte vždy systém
souborů FAT32.

2. Vyberte ze seznamu síť, ke které
se chcete připojit.
Další informace
(kódování, index, atd.)
mohou být vyžadovány
před samotným připojením.

System Restore
Database Initialization: Reset vnitřní knihovny KANN.
Obnovení knihovny můžete trvat déle v závislosti na
množství uložených souborů.
Default Settings: Resetování všech uživatelských nastavení
přístroje.
Factory Reset: Smazání veškerých dat přístroje a obnovení
továrního nastavení.

3. Stiskněte a držte název zvolené
sítě. Zvolte [Network Settings] pro
přístup k detailnějšímu nastavení.

Sítě, vyžadující použití prohlížeče nebo jiných technologií, nejsou
podporovány.
Podporovány jsou kanály 1 - 11.
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Nastavení
ekvalizéru

Nastavení předvolby ekvalizéru
1. Držte [EQ] na notifikační liště
nebo zvolte [
- Equalizer] v
menu Nastavení.

4. Upravte ekvalizér posunutím
záchytných bodů nahoru / dolů
podle vašich představ.
5. Pro přesnější nastavení
použijte číselné hodnoty v levé
dolní části displeje.

2. Stiskněte [PRO EQ] v levém
horním rohu a poté [ + ].

6. Stiskněte [
] v pravé dolní
části displeje pro zobrazení PEQ
nastavení ekvalizéru. Nastavte
Frekvence/Zisk/Q.

Reset ekvalizéru
3. Pojmenujte předvolbu a
stiskněte [Add].
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1. Zvolte předvolbu, která má
být resetována a stiskněte
[
] v horní části.
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Smazání předvolby ekvalizéru
1. Stiskněte [PRO EQ] v levé horní
části displeje.
2. Stiskněte tlačítko [
] v pravo od
názvu předvolby, která má být
smazána.

Bezpečnostní pokyny
















Přejmenování předvolby
1. Stiskněte [PRO EQ] v levé horní
části displeje.
2. Zvolte tlačítko [
] vpravo od
názvu předvolby, která má být
přejmenována.
3. Stiskněte [Rename] pro změnu
jména předvolby ekvalizéru.
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Na konektory zapojené do přehrávače nevyvíjejte nikdy
příčný tlak.
Pokud je přístroj mokrý / vlhký, před zapnutím ho nejprve
zcela vysušte.
Opravy přístrojů poškozených tekutinami jsou vždy
zpoplatněny.
Nevystavujte přístroj teplotám nad 40 nebo pod -5 stupňů.
Neodkládejte KANN ve vlhkém ani horkém prostředí.
Neodkládejte KANN blízko ohně ani mikrovlnné trouby.
Nepoužívejte přehrávač blízko zdrojů silného magnetického
pole (repro, TV, monitor...).
K čištění používejte pouze vlhký hadřík - nikdy chemikálie.
Zamezte nárazům a pádům přístroje.
Nemačkejte více tlačítek současně.
Při připojení k počítači používejte pouze USB porty na jeho
zadní stěně (ne ty na předním panelu).
Použití nekvalitních fólií na displej může způsobit jeho
poškození nebo zničení.
Při delším poslechu se může přístroj výrazněji zahřívat.
Nepoužívejte sluchátka při řízení vozidel, kol, ani motorek.
Nepoužívejte sluchátka v prostředí, kde je nutné sledovat
pozorně okolí (některé sporty, zaměstnání, řízení, pohyb po
městě).
Nepoužívejte přístroj venku během bouřky.
Hudbu nikdy neposlouchejte dlouhou dobu při vysoké
hlasitosti. Mohlo by dojít k nevratnému poškození sluchu.
Se sluchátky nespěte.
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Specifikace

General Specifications

IMD SMPTE

Phone Out 0.0008% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance/

Device Name

KANN

Model

PPM41

Body Color

Astro Silver, Eos Blue

Body Material

Aluminum

Output

Phone Out PHONES 3.5mm (0.65ohm)/ Balanced out 2.5mm (1.3ohm)

Display

4inch WVGA(480x800) Touch Screen

impedance

Line Out

Supported Audio Formats

WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast),

Clock Jitter

30ps(Typ)

AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF

Reference Clock Jitter

200 Femto Seconds

PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)

Memory

DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo /

Sample rate

Output Level

Phone Out

Line Out

0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance/
0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Balance
PHONES 3.5mm (1.9ohm)/ Balanced out 2.5mm (5ohm)

Built-in Memory

64GB[NAND]

DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256 (1bit 11.2MHz), Stereo

External Memory

microSD(Max. 256GB) x 1 / SD(Max. 256GB)

Normal : Unbalance 2 Vrms /

Battery

Balance 2 Vrms (Condition No Load)

Capacity

High: Unbalance 4 Vrms/ Balance 7 Vrms(Condition No Load)

Supported OS

Unbalance 2 Vrms / Balance 2 Vrms (Condition No Load)

Supported OS

DAC

AKM AK4490 x 1 (Single DAC)

Decoding

Support up to 32bit / 384kHz Bit to Bit Decoding

Input

0.0008% 800Hz 10kHz(4:1) Balance
Line Out

6,200mAh 3.7V Li-Polymer Battery
Windows XP, Windows 7,8,10(32/64bit)
MAC OS X 10.7. and up

USB Type C input (for charging & data transfer (PC & MAC))
Connection Mode: MTP(Media Device)

Outputs

Phone Out

PHONES(3.5mm) / Balanced Out(2.5mm, only 4-pole supported) /

Line Out

PHONES(3.5mm) / Balanced Out(2.5mm, only 4-pole supported) /

USB Audio

micro USB Connection / PCM : Up to 32bit 384kHz /
DSD 2.8/5.6MHz

Wi-Fi

802.11 b/g/n (2.4GHz)

Bluetooth

V4.0 (A2DP, AVRCP) / aptX HD

Dimensions

2.80” (71.23mm)[W] x 4.56” (115.8mm)[H] x 1.01” (25.6mm)[D]

Weight

9.83oz (278.7g)

Operating temperature

-5℃ ~ +45℃ (23℉ ~ 113℉)

Feature Enhancements

Firmware upgrade supported (OTA)

Audio Specifications
Frequency

Phone Out

Response

±0.067dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance /
±0.067dB (Condition: 20Hz~20kHz) Balance
±0.75dB (Condition: 20Hz~70kHz) Unbalance /
±0.75dB (Condition: 20Hz~70kHz) Balance

Line Out

±0.07dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance /
±0.07dB (Condition: 20Hz~20kHz) Balance
±0.75dB (Condition: 20Hz~70kHz) Unbalance /
±0.75dB (Condition: 20Hz~70kHz) Balance

S/N
Crosstalk
THD+N
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Phone Out

110dB @ 1kHz, Unbalance/ 109dB @ 1kHz, Balance

Line Out

116dB @ 1kHz, Unbalance/ 117dB @ 1kHz, Balance

Phone Out

-108dB @ 1kHz, Unbalance/ -130dB @ 1kHz, Balance

Line Out

-135dB @ 1kHz, Unbalance/ -135dB @ 1kHz, Balance

Phone Out

0.004% @ 1kHz, Unbalance/ 0.0008% @ 1kHz, Balance

Line Out

0.0008% @ 1kHz, Unbalance/ 0.0007% @ 1kHz, Balance

53

