
Instrukcja obsługi



Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. 
Szeroki wtyk lub trzeci bolec spełnia rolę zabezpiecze-
nia.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skontak-
tować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego 
gniazdka. Przewód zasilania należy poprowadzić tak, 
aby nie był nadeptywany ani zaginany w szczególności 
przy wtyku.

       Używaj wyłącznie z wózkiem, podstawą,  
       trójnogiem, wspornikiem lub stolikiem
       określonym przez producenta lub      
       sprzedawanym wraz z urządzeniem.

W przypadku korzystania z wózka zachowaj ostrożność 
podczas przesuwania w celu zapobiegnięcia urazom 
wynikającym z przewrócenia się wózka z urządzeniem.

WW przypadku zbliżającej się burzy lub też przewidywanej 
dłuższej przerwy w użytkowaniu, należy odłączyć zasila-
nie.
Nigdy nie próbować naprawiać urządzenia samodziel-
nie. W razie jakichkolwiek problemów skonsultować się 
z wykwalifikowanym specjalistą. Uszkodzenia wymaga-
jące naprawy to między innymi uszkodzony przewód lub 
gniazdo zasilania, do otworu urządzenia wpadł przedmi-
ot lub na urządzenie został wylany płyn, urządzenie nie 
działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
Produkt może być zasilany wyłącznie ze źródła o para-
metrach wskazanych na tabliczce znamionowej. W razie 
wątpliwości co do typu instalacji w miejscu użytkowania 
należy zwrócić się do dystrybutora produktu lub lokalne-
go zakładu energetycznego.
Bezpiecznik zasilania sieciowego na tylnym panelu 
urządzenia dostępny jest po usunięciu wtyczki sieciowej 
IEC. Przy wymianie bezpiecznika należy upewnić

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj 
niniejszą instrukcję.
Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami.
Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Czyść 
wyłącznie przy użyciu suchej szmatki.
NieNie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. 
Zainstaluj zgodnie ze wskazówkami producenta.
NieNie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki, nagrzewnice, piece i inne urządzenia (w 
tym wzmacniacze) wytwarzających duże ilości 
ciepła. Nie podłączaj niezgodnie z przeznaczeniem 
wtyczek polaryzowanych i z uziemieniem. Polary-
zowana wtyczka ma dwa wtyki – jeden szerszy i 
jeden węższy.

Symbol błyskawicy w trójkącie - zwróć uwagę na 
niebezpieczne napięcie w obudowie produktu, które 
może być źródłem zagrożenia porażenia prądem 
elektrycznym. UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko po-
rażenia prądem, nie wolno zdejmować pokrywy 
urządzenia. Wewnątrz nie ma części możliwych do 
naprawy przez użytkownika. Naprawy winny być 
wykonywane przez wykwalifikowany personel.wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Wykrzyknik umieszczony wewnątrz trójkąta oznac-
za, że w dokumentacji załączonej do urządzenia są 
ważne informacje dotyczące jego użytkowania
i konserwacji. 

WAŻNE INFORMACJE
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Gratulujemy zakupu Audiolab serii 6000
Witamy w Audiolab 6000N Play - bezprzewodowym odtwarzaczu strumieniowym 
audio, który jest najnowszym członkiem uznanej serii komponentów Audiolab 
6000. Dzięki technologii DTS Play-Fi muzyka może być przesyłana strumieniowo 
przez sieć bezprzewodową w formacie wysokiej rozdzielczości, a w razie potrzeby 
można ją łatwo rozszerzyć do systemu multiroom. Możesz przesyłać strumieniowo 
z dowolnego źródła w sieci bezprzewodowej, w tym smartfonów, tabletów lub 
komputerów, a także z dysku NAS. Niezależnie od tego, czy chcesz przesyłać 
strumieniowo swoją muzykę, 6000N Audiolab zapewni wyjątkową wydajność.strumieniowo swoją muzykę, 6000N Audiolab zapewni wyjątkową wydajność.

Rozpakuj urządzenie. W zestawie powinno znajdować się:

*    Odtwarzacz Audiolab 6000N PLAY
*    Przewód zasilajacy IEC
*    Przewód USB B
*    Instrukcja obsługi

W przypadku braku jakiegokolwiek z opisanych wyżej elementów pW przypadku braku jakiegokolwiek z opisanych wyżej elementów prosimy o kon-
takt ze sprzedawcą z salonu, w którym urządzenie zostało zakupione. Ostrożnie 
rozpakuj urządzenie i dołączone do niego akcesoria, tak aby ich nie uszkodzić. 
Zachowaj opakowanie na wypadek konieczności odesłania urządzenia do 
naprawy. Zachowaj instrukcję obsługi oraz dowód zakupu produktu na 
przyszłość. W przypadku udostępnienia urządzenia osobie trzeciej, należy prze-
kazać je wraz z instrukcją obsługi.

Rozpakowywanie:

Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni. Urządzenie może się nagrzewać 
podczas normalnej pracy.
Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na góNie należy kłaść żadnych przedmiotów na górnej powierzchni urządzenia. Jeśli 
urządzenie znajdować się będzie w rack'u należy upewnić się, że otwory wentyl-
acyjne mają wystarczająco dużo przestrzeni, aby zapewnić dobrą wentylację 
urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, upewnij się, że napię-
cie na tabliczce znamionowej znajdującej się na panelu tylnym odtwarzacza 
pasuje do napięcia w gniazdku. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze 
sprzedawcą lub serwisem technicznym.

Ustawienie:

W prowadzenie strona 2
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Tryb czuwania            LED ciemny czerowny

Stacje radia internetowego Store / Play - można zapisać do 6 stacji.
Aby zapisać stację, naciśnij i przytrzymaj przycisk Preset przez 3 
sekundy. Dioda LED mignie dwukrotnie, wskazując, że została zapisa-
na. Jeśli nie uda się zapisać, dioda LED mignie podwójnie trzy razy.
Aby odtworzyć stację, naciśnij krótko przycisk Preset. Dioda LED 
mignie dwukrotnie.
Brak odtwarzania stacji zostanie zasygnalizowany podwójnym mi-
gnięciem diody LED 3 razy.

Tryb inicjalizacji            LED pulsujący biały

Tryb ustawień standardowych     LED biały rozjaśniający się

Tryb WPS               LED pulsujący podwójnie biały
Nawiązywanie połączenia       LED pulsujący powoli biały

Połączenie sieciowe Wi-Fi       LED jasny biały

Połączenie sieciowe kablowe     LED jasny czerwony

1. Wskaźnik zasilania:

2. Przycisk preset:

Przywrócenie ustawień fabrycznych
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Preset „1” i „4” przez 8 sekund, czer-
wona dioda LED zaświeci się dwa razy z dźwiękiem, a następnie 
urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Ustawienie poziomu wyjścia analogowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Preset "2" i "5" przez 3 sekundy, 
poziom wyjścia analogowego można przełączać między stałym i zmi-
ennym.
Po ustawieniu na tryb ustalony czerwona dioda LED na panelu 
przednim mignie trzykrotnie, poziom wyjścia analogowego zostanie 
ustawiony na maksymalny poziom wyjściowy.
Po ustawieniu trybu zmiennego czerwona dioda LED na panelu 
przednim mignie dwukrotnie, a następnie poziom wyjścia analogo-
wego można regulować za pomocą aplikacji. Domyślnym ustawie-
niem w 6000N Play jest tryb zmienny.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

Stan urządzenia            Wskazanie diody LED

3. Przyciski i złącza



Tryb inicjalizacji              LED pulsujący szybko
Tryb ustawień standardowych     LED rozjaśniający się
Tryb WPS               LED migający podwójnie

Połączenie sieciowe          LED migający wolno
Połączenie sieciowe Wi-Fi       LED jasno świecący
Połączenie sieciowe kablowe     LED wyłączony

strona 44. Przyciski i złącza - 2

Stan diody  LED            Wskazanie diody LED
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Kluczowe cechy
DTSDTS Play-Fi daje Ci pełną kontrolę nad swoją muzyką. Daje swobodę bez-
problemowego przesyłania strumieniowego przez Wi-Fi ® z dowolnego 
urządzenia do dowolnego głośnika w dowolnym pomieszczeniu w domu. 
Słuchanie muzyki z ludźmi, których kochasz, nigdy nie było łatwiejsze, w 
miejscu, które kochasz najbardziej. Miejsce, w którym powstają wspomnie-
nia, a główną rolę odgrywa muzyka.

Technologia Wi-Fi
DTS Play-Fi przesyła strumieniowo muzykę przez standardową 
sieć Wi-Fi, zapewniając doskonale zsynchronizowany dźwięk, 
bez opóźnień i zerowej utraty jakości dźwięku.

Wielogłośnikowy
DTS Play-Fi jest otwarty dla wszystkich głośników, 
bez względu na rozmiar, kształt czy markę. To 
naprawdę kompleksowy system.

Łatwa konfiguracja
Bez logowania, bez skomplikowanych konfiguracji na 
komputerze. Po prostu pobierz aplikację i już po kilku 
minutach możesz słuchać.

Aplikacja DTS Play-Fi
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację i natychmiast 
wysłać utwory przez Wi-Fi do dowolnego głośnika w 
dowolnym pomieszczeniu w domu.

Informacje o patentach DTS można znaleźć pod adresem http://patents.dts.com. 
Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi, symbol i 
Play-Fi wraz z symbolem są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. DTS i Play-Fi są zas-
trzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zas-
trzeżone.

Multi-room
Ciesz się muzyką w każdym pomieszczeniu w domu - wszędzie 
naraz, doskonale zsynchronizowane, bez opóźnień.
Masz wszystko pod kontrolą.

Dowolny system operacyjny
6000N jest kompatybilny z dowolnym systemem operacyjnym:
Apple iOS, Android, Windows PC i Fire OS.



Pobierz aplikację DTS Play-Fi
Aplikację DTS Play-Fi można pobrać ze sklepu Google Play, Amazon APP 
Market lub Apple App Store. W przypadku komputera z systemem Windows ap-
likację Play-Fi dla systemu Windows można pobrać z oficjalnej strony interne-
towej: https://play-fi.com

Ustawienia sieci 

Ustawienia sieci przewodowej
Podłącz port Ethernet do portu LAN routera bezprzewodowego za pomocą odpow-
iedniego kabla. Po włączeniu 6000N, czerwony wskaźniki LED na przednim i tylnym 
panelu będą migać podczas fazy podłączania. Jeśli połączenie się powiedzie, dioda 
LED na panelu tylnym zgaśnie, a dioda LED panelu przedniego zaświeci się jasno.

Ustawienia sieci bezprzewodowej
Możesz połączyć się z siecią bezprzewodową w jednym z dwóch trybów: WPS lub 
Standard.

Tryb WPS
AbyAby urządzenie 6000N przeszło w tryb WPS, włącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk WI-FI SETUP na panelu tylnym przez 4 sekundy. Dioda Wi-Fi mignie 
dwukrotnie i będzie sygnalizować, że tryb WPS jest aktywny. Następnie naciśnij 
klawisz WPS na routerze bezprzewodowym, a urządzenie powinno automatycznie 
połączyć się z siecią bezprzewodową. Ta faza połączenia może zająć do 60 sekund. 
Jeśli połączenie się nie powiedzie, spróbuj ponownie.

Tryb standardowy
PoPo włączeniu 6000N naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi SETUP na tylnym panelu 
przez 8 sekund. Przez pierwsze 4 sekundy dioda LED będzie migać dwukrotnie i emi-
tować dźwięk - trzymaj przycisk wciśnięty, a po 8 sekundach dioda Wi-Fi zacznie 
szybko migać z tym samym dźwiękiem. Tryb połączenia Standard jest teraz aktywny.
Gdy hotspot Wi-Fi standardowego połączenia jest aktywny, dioda Wi-Fi będzie migać 
z powolną fluktuacją między wyłączeniem a włączeniem. Możesz teraz użyć urządze-
nia z systemem Android lub IOS, aby wprowadzić hasło Wi-Fi za pomocą aplikacji 
DTS Play-Fi w następujący sposób (patrz następna strona)

strona 77. Pobierz aplikację



Dla użytkowników systemu Android
(1) Otwórz aplikację DTS Play-Fi, a następnie kliknij przycisk „Skonfiguruj swoje 
urządzenie Play-Fi”.
(2) Po znalezieniu 6000N kliknij przycisk „Konfiguracja”. Następnie wprowadź 
hasło Wi-Fi dla swojej sieci bezprzewodowej. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.
(3)(3) Podczas instalacji aplikacja znajdzie i zaktualizuje ustawienia Play-Fi 6000N, 
co może zająć kilka minut.
(4) Po zakończeniu konfiguracji sieci i aktualizacji możesz ustawić nazwę dla 
urządzenia 6000N i używać go.

Dla użytkowników systemu Apple iOS
(1) Pobierz aplikację Play-Fi. Przed otwarciem aplikacji przejdź do menu Ustawienia 
- Wi-Fi na smartfonie lub tablecie i wybierz z opcji „PlayFiXDeviceXXXXXX”.
(2) Otwórz aplikację Play-Fi i znajdź nazwę urządzenia 6000N PlayFi. Wybierz go i 
wprowadź hasło sieci bezprzewodowej.

(3) Podczas instalacji aplikacja znajdzie i zaktualizuje ustawienia Play-Fi 6000N, co 
może zająć kilka minut.
(4) Po zakończeniu konfiguracji sieci i aktualizacji można ustawić nazwę dla 
urządzenia 6000N i używać jej.

strona 88. Połączenie W i-Fi używając aplikacji



strona 99. Połączenie W i-Fi używając W indows PC lub M ac

Dla użytkowników PC lub Mac
Jeśli nie możesz połączyć się za pomocą aplikacji DTS Play-Fi lub musisz wykonać 
dodatkową konfigurację, taką jak ustawienie statycznnego adresu IP, możesz skon-
figurować Audiolab 6000N Play za pomocą przeglądarki internetowej na komputer-
ze z systemem Windows lub Mac.
Ustaw 6000N na tryb konfiguracji standardowej, a następnie wykonaj następujące 
kroki:
(1) Podłącz komputer do bezprzewodowego Wi-Fi 6000N - pojawi się jako „PlayFiX-
DeviceXXXXXX” lub podobna nazwa. Po podłączeniu komputera może pojawić się 
komunikat „Brak połączenia internetowego” - jest to normalne.
(2) Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz: 192.168.0.1/index.html w pasku 
adresu. (3) Kliknij klawisz Enter lub kliknij opcję „Kontynuuj” w przeglądarce interne-
towej.
(4) To otworzy konfigurację Play-Fi.
(5) Wybierz przycisk „Ustaw”.

(6) Wybierz sieć Wi-Fi routera bezprzewodowego.

(7) Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej. Następnie kliknij przycisk 
„DALEJ”.

(8) Następnie możesz nazwać swoje urządzenie 6000N i kliknąć „DALEJ”. Połącze-
nie Wi-Fi zostanie nawiązane i będzie można korzystać z urządzenia.
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Wybór urządzenia
Aplikacja DTS Play-Fi umożliwia sterowanie i bezpośrednie przesyłanie strumienio-
we muzyki do różnych urządzeń w całym domu, które korzystają z systemu DTS 
Play-Fi. Każdemu urządzeniu można nadać niepowtarzalną nazwę. Możesz także 
zgrupować urządzenia w obszarze, w którym każde urządzenie będzie odtwarzać tę 
samą muzykę.
Aby wybrać urządzenie i obszar za pomocą aplikacji, kliknij ikonę „+” w prawym 
górnym rogu ekranu aplikacji. Wybierz obszar do dodania, a następnie wybierz 
urządzenie, na którym chcesz odtwarzać muzykę. Jeśli chcesz odtwarzać pliki 
audio o wysokiej rozdzielczości, wybierz ikonę „Hi-Res AUDIO”.

Usługi muzyczne
DTSDTS Play-Fi obsługuje najpopularniejsze i najbardziej ekscytujące serwisy muzyczne 
na świecie, dzięki czemu możesz cieszyć się ulubionymi utworami w domu tak samo 
łatwo, jak na siłowni. Zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat plat-
form serwisów muzycznych. Wybierz taką, która Ci się podoba. (Uwaga: niektóre 
platformy usług strumieniowego przesyłania muzyki prawdopodobnie wymagają 
rejestracji).

Amazon Music
CzłonkowieCzłonkowie Amazon Prime mogą bezpłatnie korzystać z popularnej 
usługi muzycznej Amazon. Rosnący wybór ponad 2 milionów utworów 
jest zawsze bez reklam i na żądanie, z wyselekcjonowanymi listami 
odtwarzania, spersonalizowanymi stacjami i nieograniczonymi prz-
eskokami. Uaktualnij do Prime Music Unlimited i ciesz się 10 milionami 
utworów, cotygodniowymi nowościami i nie tylko.
Deezer
Z 43 milionami utworów, 100 milionami playlist i obecnością w 182 
krajach, Deezer dosłownie obejmuje cały świat dla swoich subskry-
bentów. Subskrypcje zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie i obe-
jmują odtwarzanie bez reklam, najwyższą jakość dźwięku i nie tylko.
iHeartRadio
iHeartRadio łączy dostęp do ponad 1500 najpopularniejszych na-
ziemnych i internetowych stacji radiowych na żywo z unikalnymi wy-
darzeniami na żywo i atrakcyjnymi funkcjami niestandardowymi, takimi 
jak radio artystów, spersonalizowane radio i podcasty na żądanie ZA 
DARMO. Nowe subskrypcje Plus i All-Access umożliwiają wstrzymy-
wanie, przewijanie, pomijanie i zapisywanie treści radiowych na żywo, 
strumieniowe przesyłanie muzyki na żądanie i nie tylko.

Radio internetowe
DTSDTS Play-Fi ma wbudowaną usługę radia internetowego, która 
zapewnia dostęp do tysięcy stacji radiowych i podcastów z całego 
świata. Natychmiast zobacz swoje ulubione stacje lub słuchaj BBC, 
ESPN, Radio Disney, Wall Street Journal i nie tylko. Przeglądanie jest 
bardzo proste, a jeśli znajdziesz ulubioną stację, po prostu daj jej gwi-
azdkę, a będzie ona gotowa do transmisji w dowolnym momencie. 
Bezpłatnie, bez subskrypcji.

Juke
Z ponad 20 milionami utworów i dedykowaną bazą fanów muzyki, 
usługa przesyłania strumieniowego Juke obejmuje popularne funkcje, 
takie jak listy odtwarzania w ruchu, odkrywanie nowej muzyki i 
słuchanie bez reklam. DTS Play-Fi to jedyna platforma audio do wielu 
pomieszczeń, która oferuje usługę Juke.

KKbox
KKBoxKKBox to wiodąca w Azji usługa strumieniowego przesyłania muzyki, 
z ponad 30 milionami utworów z 500 lokalnych i głównych wytwórni 
oraz najbardziej wszechstronną kolekcją azjatycko-popową na świe-
cie. Usługa obejmuje zarówno opcje bezpłatne, jak i premium, a także 
programowanie oparte na nastroju i dodatkowe treści, w tym wiado-
mości muzyczne, filmy, aktualizacje koncertów i nie tylko.

Muzyka na urządzeniu
DTS Play-Fi udostępnia mobilną kolekcję muzyki na wyciągnięcie ręki, 
automatycznie wyszukując i indeksując utwory zapisane na urządze-
niu. Możesz przeglądać i przesyłać strumieniowo według albumu, 
wykonawcy lub gatunku, a nawet korzystać z istniejących list odtwar-
zania. DTS Play-Fi obsługuje lokalne pliki w wielu formatach, od MP3 
aż po płyty CD premium i kodowanie bezstratnej jakości. Bezpłatnie, 
bez subskrypcji.

10. Aplikacja - 1
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Serwer mediów
MaszMasz dysk twardy pełen muzyki? Zapaleni kolekcjonerzy cyfrowi mogą 
uzyskiwać dostęp i przesyłać strumieniowo z serwerów multimedi-
alnych za pomocą DTS Play-Fi. System automatycznie wykrywa i in-
deksuje muzykę z serwerów DLNA i UPnP w Twojej sieci. Możesz wy-
bierać i przesyłać strumieniowo pliki w wielu formatach za pośrednic-
twem DTS Play-Fi, w tym utwory premium zakodowane w jakości CD 
lub nawet bezstratną zawartość 24-bit / 192 kHz. Nie jest wymagana 
subskrypcja.
Napster
Napster integruje dziedzictwo pioniera rynku transmisji strumienio-
wych, Rhapsody, z usługą premium na żądanie bez reklam. Dzięki 30 
milionom utworów, błyskawicznemu tworzeniu list odtwarzania i 
dostępowi w dowolnym miejscu i czasie, Napster jest słusznie pop-
ularny na wielu kontynentach z milionami subskrybentów
Pandora
SłuchajSłuchaj bezpłatnie muzyki, którą kochasz, ponieważ usługa przesyła-
nia strumieniowego Pandory ewoluuje zgodnie z Twoimi upodobania-
mi. Daj piosenkom kciuk w górę lub w dół, a im więcej słuchasz, tym 
Twoje stacje staną się bardziej osobiste. Ciesz się bezpłatną usługą z 
reklamami, uaktualnij do Pandora Plus, aby przesyłać strumieniowo 
bez reklam, lub wypróbuj Pandora Premium, aby dodać funkcje na 
żądanie i najwyższą jakość dźwięku.
Qobuz
Firma Qobuz z siedzibą we Francji została założona i zbudowana 
wokół najwyższej jakości dźwięku. Zawiera 70000 albumów 
dostępnych do transmisji strumieniowej w trybie 24/192, a znacznie 
więcej w jakości CD 16/44. Usługa zawiera również szczegółowe pro-
file artystów i treści redakcyjne.
QQMusic
Największa w Chinach usługa strumieniowania muzyki oferuje dz-
iesiątki milionów utworów i tysiące stacji radiowych 400 milionom 
aktywnych użytkowników miesięcznie. Dzięki poziomom darmowym i 
premium oraz treściom lokalnym i międzynarodowym, QQ Music jest 
dominującą siłą w słuchaniu muzyki w Chinach.
SiriusXM
Dzięki ponad 150 kanałom z muzyką bez reklam, sportem, rozmowa-
mi, komediami, rozrywką, wiadomościami i nie tylko, nic dziwnego, że 
Sirius XM jest jedną z najczęściej używanych usług przesyłania strumi-
eniowego premium w Ameryce Północnej. Przejście od słuchania w 
samochodzie do słuchania w domu dzięki DTS Play-Fi jest bardzo 
proste.

Sound Machine
BiznesBiznes nigdy nie brzmiał tak dobrze! Niezależnie od tego, czy jest to 
biuro, restauracja, sklep czy hotel, muzyka w tle poprawia zarówno 
wrażenia klientów, jak i pracowników. Setki stacji i miliony utworów, w 
tym możliwość tworzenia stacji wykonawców, dzięki czemu możesz 
zaprojektować idealny dźwięk dla swojej marki. Pełna licencja dla śro-
dowisk biznesowych.

Spotify
Ich motto brzmi „Muzyka dla każdego”, a przy milionach słuchaczy na 
całym świecie Spotify wydaje się być czymś. Twórz i udostępniaj listy 
odtwarzania lub wybieraj spośród tysięcy wyselekcjonowanych kolek-
cji. Abonenci Spotify Premium mogą przesyłać strumieniowo bez-
pośrednio do dowolnego głośnika obsługującego DTS Play-Fi bez-
pośrednio z aplikacji Spotify. Dostępne w Stanach Zjednoczonych i 
ponad 50 innych krajach. Oprogramowanie Spotify podlega licencjom 
stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/con-
nect/third-party-licenses.
Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Wejdź 
na spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić

Tidal
Przesyłanie strumieniowe muzyki High Fidelity to znak rozpoznawczy 
firmy Tidal. Każdy utwór w usłudze jest przesyłany strumieniowo w for-
macie audio premium, większość w bezstratnej jakości CD lub 
wyższej. Usługa oferuje również wiele ekskluzywnych nowych wy-
dawnictw, stacji wybranych przez artystów i dogłębnych funkcji zapro-
jektowanych w celu uzupełnienia oferty muzycznej. Dostępne dla użyt-
kowników DTS Play-Fi w USA i ponad 50 innych krajach.
Oprócz wsparcia wymienionego powyżej obsługuje również usługi 
muzyczne, takie jak BBC, ESPN RADIO, ścieżki HD, NPR, tunein i tak 
dalej, a w rozwój będzie zaangażowanych więcej platform muzyc-
znych.

OŚWIADCZENIE: Nie wszystkie usługi muzyczne są 
dostępne we wszystkich regionach i krajach.
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Grupowanie głośników
Aby przesyłać strumieniowo muzykę z 6000N Play do urządzeń wielopomieszczeniowych, takich jak głośniki obsługujące DTS Play-Fi, otwórz aplikację DTS Play-Fi, 
znajdź urządzenie lub głośnik, nadaj mu nazwę, a następnie dodaj. Aby usunąć urządzenie lub głośnik, kliknij po prawej stronie nazwy urządzenia, a następnie usuń.

Obecnie nie zaleca się bezprzewodowego przesyłania dźwięku Hi-Res do głośników, jeśli chcesz stabilnego, nieprzerwanego odtwarzania.
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Grupowanie Spotify
Otwórz konfigurację w aplikacji DTS Play-Fi; kliknij grupę Spotify. Utwórz nową grupę i nadaj jej nazwę, a następnie wybierz dowolne produkty obsługujące DTS Play-Fi, które chcesz 
umieścić w tej grupie (po prawej stronie). Wszystkie głośniki, których nie można dołączyć do grupy Spotify, będą wyszarzone. Gdy dodasz wymagane głośniki, przejdź do aplikacji Spo-
tify, aby rozpocząć transmisję.

Jak dotąd Audiolab 6000N Play nie obsługuje odtwarzania „Dźwięku przestrzennego”. W przypadku typowych problemów z użytkowaniem i diagnostyką usterek można otworzyć ustaw-
ienia aplikacji, aby znaleźć „Diagnozę usterek”, a następnie wejść do bazy wiedzy witryny internetowej DTS Play-Fi, która zawiera szczegółowe informacje.
Jeśli system nie jest zaktualizowany, kliknij „Aktualizuj system”, a proces będzie kontynuowany automatycznie. Kliknij „Informacje”, aby zobaczyć wersję aplikacji DTS Play-Fi oraz stan 
połączenia sieciowego, adres IP oraz wersje oprogramowania modułu i MCU. W „Ustawieniach zaawansowanych” można wybierać spośród różnych opcji - zalecany jest tryb domyślny.



strona 1411. Specyfikacja 

Pomiary wykonane przy zasilaniu 230V.

Sekcja cyfrowa

Poziom wyjściowy

Impedancja wyjściowa

Pasmo przenoszenia

Max częstotliwość próbkowania

Wyjścia cyfrowe

Napięcie wyjścia regulowanego

Pasmo przenoszenia

Całkowite zniekształcednia (THD)

Odstęp sygnału od szumu (S/N)

Impedancja wyjścia analogowego

Pobór mocy Stand-by

Wymagania sieciowe Wymagania sieciowe 

(zależnie od regionu)

Wymiary urządzenia

Wymiary opakowania

Waga

Waga brutto

Symbol przekreślonego kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy lub dołączanych instrukc-
jach obsługi, informuje, że nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami zużytych lub niesprawnych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji,
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów, należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu 
zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Produkt można przekazać lokalnemu dystrybutorowi przy 
zakupie nowego urządzenia. Prawidłowo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala uniknąć negaty-
wnego wpływu na środowisko naturalne lub zdrowie człowieka.
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