
WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY

Drodzy użytkownicy,
Połączenie wzmacniacza z przenośnym 

odtwarzaczem lub przez wyjście 

liniowe.

Odtwarzacz

Telefon

Widok z góry

Widok z lewej

Dane technicze

Widok z prawej

Widok z dołu
2.1 Port ładowania 

microUSB (5V, 1A)
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Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+/- 0,15 dB)

Rekomendowana impedancja słuchawek: 16-300 Ohm

THD: < 0.0008% @ 1 kHz / 50 Ohm

Przesłuch międzykanałowy: < 110 dB @ 1 kHz

Czas pracy: do 10 godzin

Rozmiar: 65 x 110 x 18 mm

Waga: 230 g

Moc wzmacniacza (dla trybu CLASS A):

25mW @ 16 Ohm, 500mW @ 32 Ohm, 100mW @ 300 Ohm

4.1

ADNOTACJE

ADNOTACJE

ADNOTACJE

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, należy wcisnąć przycisk.

Gdy przełącznik wzmocnienia ustawiony jest w pozycji "-", wynosi ono 5 dB. 

Ilustracja podłączenia B1 do odtwarzacza przenośnego.

Ilustracja podłączenia B1 do telefonu.

Gdy przełącznik klasy pracy ustawiony jest w pozycji "-", natężenie wynosi 20 mA. 

UWAGA! NIGDY NIE PRZEŁĄCZAJ KLASY PRACY 

GDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE!

Gdy przełącznik wzmocnienia ustawiony jest w pozycji "+", wynosi ono 15 dB. 

Gdy przełącznik klasy pracy ustawiony jest w pozycji "+", natężenie wynosi 40 mA. 

Dioda zacznie migać po naciśnięciu przycisku i tym samym zasygnalizuje stan 

naładowania akumulatora:

Podczas ładowania dioda miga nieprzerwanie. Jeśli ładowanie zostało ukończone, 

zapala się na stałe.

10% akumulatora przy jednym błyśnięciu.

20% akumulatora przy dwóch błyśnięciach.

60% akumulatora przy trzech błyśnięciach.

80% akumulatora przy czterech błyśnięciach.

100% akumulatora przy pięciu błyśnięciach.

Wyjście słuchawkowe

Pokrętło głośności

Dioda wskaźnika naładowania

Dioda zasilania

Przełącznik trybu klasy pracy (natężenia prądu)

Włącznik / wyłącznik urządzenia

Wejście sygnału

Przycisk wskaźnika naładowania akumulatora

Przełącznik wzmocnienia

Instrukcja obsługi

PRZEDMOWA

WSTĘP

OPIS FUNKCJI PODŁĄCZANIE

www.aune.pl

Widok z góry

Widok z przodu

Widok z dołu

Lewa strona Prawa strona

Serdecznie dziękujemy za zakupienie wzmacniacza 

słuchawkowego Aune B1 i gratulujemy tym samym 

dokonania mądrego wyboru za przenośnym wzmacniaczem 

wyposażonym w indywidualnie dobierane komponenty 

elektroniczne. Mamy nadzieję, że nasz sprzęt przyniesie 

wiele radości i doświadczeń związanych z wysokiej jakości 

dźwiękiem w prawdziwej klasie Hi-Fi. Sugerujemy jednak 

wnikliwe zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby móc 

w pełni bezpiecznie i całkowicie bezproblemowo korzystać 

z zakupionego urządzenia.

Aune B1 jest słuchawkowym wzmacniaczem przenośnym 

z indywidualnie dobieranymi i wykonywanymi elementami 

elektronicznymi. Łączy się go z różnego rodzaju sprzętem 

źródłowym: telefonami, przenośnymi odtwarzaczami 

oraz przez wyjścia liniowe. W ten sposób B1 jest w stanie 

napędzić całą gamę różnorodnych słuchawek.

B1 cechuje się miękkim i słodkim dźwiękiem z najwyższą 

jakością, charakterystyczną dla typowego sprzętu 

pracującego w klasie A. Tym samym jest to unikatowa 

możliwość posiadania urządzenia tego typu w formie 

przenośnej.
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