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Micro USB kabel

Koaxiální kabel

Zahořovací kabel

Silikonové pouzdro

Ochranná fólie na displej

Slouží k propojení přehrávače s počítačem, 
pokud je nutné přehrávač nabíjet nebo 
přenášet data.

Ochranná fólie chrání displej přístroje před 
vznikem škrábanců během používání.

Slouží k propojení DX80 s externím D/A 
převodníkem. DX80 bude pracovat jako 
zdroj dat.

Zahořovací kabel zapojte do sluchátkového 
výstupu přehrávače a ponechte zapnuté 
přehrávání hudby. Proces zahoření umožní 
přehrávači dosáhnout jeho ideálních 
zvukových vlastností díky stabilizaci 
kondenzátorů a ostatních komponent.

Silikonové pouzdro slouží k ochraně těla 
přehrávače.
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Hlavní funkce
ź přehrávání Bit for Bit až do 24 bit/192 kHz
ź nativní podpora DSD až do 128x
ź duální CIRRUS Cs4398 DAC čip
ź XMOS USB přijímač
ź duální oscilátory Si Time MEMS
ź sluchátkový zesilovač s napájením 10 V

a výstupem až 260 mW
ź 3,2 palce dotykový displej (480*800)
ź mini optický / koaxiální výstup podporující 

až 24 bit / 192 kHz
ź sluchátkový výstup Jack 3,5 mm, linkový 

výstup
ź digitální ovládání hlasitosti (150 kroků)
ź operační paměť eMMC pro běh systému
ź duální micro SD slot pro SDXC a SDHC, 

podporuje karty do 2 TB
ź podpora formátů APE, FLAC, WAV, WMA, 

AAC, ALAC, AIFF, OGG, Mp3, DFF, DSF, 
DXD, M3U

ź baterie Li-Pol, 3600 mAh, 3,8 V zajišťuje 
až 13 h přehrávání
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Specifikace
Linkový výstup
ź výstupní úroveň: 1,6 Vrms (1 kHz,0 dB)
ź rozsah: 17 - 20.000 Hz +/- 0,1 dB
ź S/N: -116 dB +/- 1 dB
ź THD+N: 0,001 %
ź přeslech: 107 dB (1 kHz)

Sluchátkový výstup
ź výstupní úroveň: 2,9 Vrms (32 ohmů)
ź rozsah: 17 - 20.000 Hz +/- 0,1 dB
ź S/N: --114 dB +/- 1 dB
ź THD+N: 0,002 %
ź přeslech: 70 dB (1 kHz, 32 ohmů)
ź výstupní impedance: < 0,1 ohmů
ź výdrž: 13 h
ź nabíjení: 3 h, 5 V, 2 A / 8 h přes USB v PC
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Micro USB port

Slot pro micro SD kartu

Mini optický/
koaxiální výstup

Sluchátkový výstup Linkový výstup

Prvky a funkce

Mini optický / koaxiální výstup

Pro přehrání hudby uložené v přehrávači 
pomocí externího přístroje s optickým nebo 
koaxiálním vstupem použijte optický nebo 
koaxiální kabel s mini konektorem.
Optický / koaxiální výstup má při přehrávání 
vždy nejvyšší prioritu, takže může způsobit i 
dočasné odpojení sluchátkového či 
linkového výstupu.
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Výstup micro USB
Tento výstup používejte pro připojení 
přehrávače k počítači nebo USB nabíječce. 
Po připojení k počítači je možné použít 
přehrávač jako úložiště dat. Po připojení
k OTG úložišti je možné přehrávat v něm 
uložené soubory. Po připojení k počítači je 
možné přehrávač používat také jako externí 
D/A převodník.

Slot pro micro SD kartu

Po vložení micro SD karty do přehrávače 
bude možné přehrávat soubory na ní uložené. 
Po vložení karty se objeví následující hlášení 
na displeji.

Scan SD Card: Zvolte „YES” pro úplné 
prohledání karty. První prohledání trvá delší 
čas kvůli založení knihovny. 
Čtení karty je mnohem rychlejší v situaci, kdy 
už je knihovna v přehrávači vytvořená. 

Procházení souborů: Zvolením „NO” 
přeskočíte prohledávání karty a spustíte 
manuální procházení obsahu karty.
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Zapnutí
Hlasitost +

Předchozí / Zpět

Play/Pauza

Následující / Vpřed

Sluchátkový výstup
Sluchátka vždy připojujte pouze ke 
sluchátkovému výstupu.

Pro přehrávání hudby na externím zařízení 
můžete použít také audio kabel Jack - Cinch 
nebo Jack - Jack připojený k linkovému 
výstupu přehrávače.

Linkový výstup

Hlasitost -
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Zapnutí

Hlasitost +

Hlasitost -

Předchozí / Zpět

Play / Pauza

Následující / Vpřed
Krátké stisknutí - skok na další skladbu
Dlouhé stisknutí - „převíjení” vpřed

Krátké stisknutí - rozsvítí / zhasne displej
Dlouhé stisknutí - zapnutí / vypnutí přehrávače

Krátké stisknutí - zvýší hlasitost o 1 krok
Dlouhé stisknutí - postupné zvyšování hlasitosti

Krátké stisknutí - sníží hlasitost o 1 krok
Dlouhé stisknutí - postupné snižování hlasitosti

Krátké stisknutí - skok na začátek skladby
Dlouhé stisknutí - „převíjení” zpět

Krátké stisknutí - spuštění / pozastavení 
přehrávání
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Základní ovládání

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí a vypnutí displeje

Nabíjení
Přehrávač je možné nabíjet připojením k 
počítači přes USB nebo pomocí libovolné 
USB nabíječky s napětím 5 V a proudem 1 A 
nebo vyšším.
Plné nabití přístroje trvá asi 3 hodiny při 
použití nabíječky (5 V, 2 A) nebo 8 hodin při 
nabíjení z počítače (pokud je přístroj současně 
vypnutý). Nabíjení při současném poslechu 
hudby prodlouží dobu nabíjení a může 
způsobit neúplné nabití.

1. Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí
2. Po zapnutí přehrávače jej můžete dalším 
dlouhým stisknutím téhož tlačítka opět vypnout

Krátkým stisknutím tlačítka pro zapnutí displej 
rozsvítíte a dalším stisknutím opět zhasnete.

Přestane-li přehrávač náhle reagovat na 
tlačítka ovládání, stiskněte a držte tlačítko pro 
zapnutí zhruba 10 sekund, dokud nedojde k 
restartu přístroje.
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Připojení k PC jako externí D/A převodník:
Po připojení k PC / MAC / Linux může 
přehrávač pracovat také jako externí D/A 
převodník (DAC). V případě MAC / Linux není 
nutná instalace dalších ovladačů. U Windows 
je nutné stáhnout a nainstalovat ovladač z 
ibasso.com před prvním použitím. 
Přehrávač v tomto režimu podporuje rozlišení 
až 24 bit / 192 kHz a nativní DSD 128x.

Způsob připojení jako externí D/A:
1. zapněte přehrávač
2. v Nastavení > Režim USB zvolte DAC
3. připojte DX80 k počítači kabelem USB
4. Na displeji se zobrazí text „USB DAC”
5. Jako zařízení pro přehrávání zvolte na 
počítači „iBasso Dx80 Hifi” nebo „xCore 
USB Audio 2.0". Poté je možné poslouchat 
hudbu z počítače připojením sluchátek 
nebo aktivních reproduktorů ke 
sluchátkovému výstupu přehrávače.

Odpojení přehrávače od počítače:
Ujistěte se, že jste zvolili Bezpečně odebrat 
v nastavení připojených USB zařízení - 
kliknutím na ikonu USB v pravém dolním 
rohu (Task Bar).
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Uživatelské prostředí
Uživatelské prostředí DX80 se skládá ze
čtyř částí:
Obrazovky Přehrávání (homepage), Moje 
hudba, Nastavení a roletka Nastavení.

Z obrazovky Přehrávání je možné posunutím 
obrazovky vlevo přejít na Nastavení. Bez 
ohledu na polohu v obrazovce Moje hudba 
se posunutím vlevo vrátíte na obrazovku 
Přehrávání. Pokud se nacházíte na 
obrazovce Nastavení, vrátíte se k 
Přehrávání posunutím obrazovky vpravo. 
Pro zobrazení nejčastějších funkcí posuňte 
obrazovku směrem dolů.
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Ukazatel
ekvalizeru

Ukazatel hlasitosti

Bit rate / 
Vzorkování

Přidat do
playlistu

Ukazatel stavu baterie

Jméno skladby

Interpret

Album

Průběh
přehrávání

Předchozí/Zpět Následující/Vpřed

Play/Pauza

Obal nahrávky

Vyvážení L/R

Obrazovka Přehrávání

Číslo skladby

Mód přehrávání

Info o skladbě
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Obrazovka Moje hudba



15

Nyní hraje
Seznam aktuálně přehrávaných skladeb

Tlačítko Zpět
Pro návrat o krok zpět v rámci menu použijte 
šipku Zpět, umístěnou v levém horním rohu. 
Opakovaným kliknutím se postupně vrátíte
na obrazovku Přehrávání.
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Veškerá hudba

Možnosti třídění
Pro zobrazení možností třídění klikněte na 
ikonu v pravém horním rohu. Ze zobrazené 
nabídky zvolte třídění podle skladby, alba, 
interpreta nebo času přidání.
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Album
Klikněte na ikonu v pravém horním rohu pro 
zobrazení obalů nahrávek.

Veškerá hudba / Album / Interpret / Žánr
Dlouhým přidržením řádku zobrazíte nabídku 
pro Přehrávání, Přidání do playlistu, Info o 
nahrávce a Smazání souboru.
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Seznam skladeb

Pro založení nového seznamu skladeb 
klikněte na tlačítko „+”.

Přehrávač DX80 podporuje čtení playlistů 
M3U. Více se o importu a exportu playlistů 
dočtete na straně 29 - 30.
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Nastavení
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Nastavení EQ
Ekvalizér je možné nastavit dle vlastních 
preferencí. Neutrální polohu obnovíte 
tlačítkem RESET.
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Vyvážení kanálů L / R
Posunutím jezdce doprava snížíte hlasitost 
levého kanálu a naopak.
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Přehrávání bez přerušení
Aktivováním této funkce zajistíte přehrávání 
skladeb bez mezer mezi nimi.

Informace o skladbě
Zobrazí detailní informace o právě přehrávané 
skladbě.
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Nastavení režimu USB

Je možné zvolit jedno ze tří nastavení:
Úložiště / D/A převodník / Nabíjení.

1. Úložiště dat
Umožní používat přehrávač jako externí 
úložiště dat.

2. D/A převodník
Pro použití přehrávače v roli externího D/A 
převodníku zvolte možnost D/A. Více se o 
funkci externího D/A převodníku a připojení k 
počítači dočtete na straně 11. 

3. Nabíjení
Zvolíte-li tuto možnost, bude se přehrávač po 
připojení k USB počítače pouze nabíjet. 
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Nastavení digitálních filtrů
K dispozici jsou dvě možnosti:

Ostrý roll-off / Pomalý roll-off

1. Ostrý roll-off
V tomto případě klesá křivka frekvenční 
charakteristiky strmě. Zvuk je jemnější a méně 
unavující při dlouhém poslechu.

2. Pomalý roll-off
V tomto případě klesá křivka frekvenční 
charakteristiky pomalu. Zvuk je živější a jeho 
výšky i basy jsou zvýrazněné.
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Mód přehrávání
Je možné zvolit si ze čtyř módů:
Dle pořadí / Smyčka / Náhodně / 1 opakování

Pokročilá nastavení (Více)
Přístup k dalším možnostem nastavení 
přístroje.
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1. Jazyk
Zvolíte jazyk uživatelského prostředí 
přehrávače. Pro Češtinu zvolte Czech.

2. Displej
Slouží k nastavení intenzity podsvícení a volbě 
pozadí.

3. Správa napájení

Doba podsvícení - nastaví dobu, po které se 
vypne displej, pokud nepoužijete žádné 
tlačítko nebo dotykové ovládání.

Automatické vypnutí - nastaví čas, po kterém 
se v případě nečinnosti přehrávač automaticky 
vypne.

Časovač vypnutí - nastaví pevný čas, po 
kterém se přehrávač vypne bez ohledu na to, 
zda probíhá přehrávání nebo ne.

4. Znovu prohledat knihovnu
Tato funkce je určena k opětovnému 
prohledání obsahu micro SD karty a jeho 
načtení do knihovny. 
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5. Systémové informace
Zobrazí verzi firmware a dostupnou kapacitu 
pamětí. 

6. Obnovit tovární nastavení
Smaže veškerá uložená data uživatele
a obnoví tovární nastavení přístroje.

Aktualizace firmware
1. Stáhněte si nejnovější firmware ze stránek 
ibasso.com.
2. Rozbalte soubor ZIP a soubor update.img 
zkopírujte na micro SD kartu do adresáře 
nejvýše ve struktuře.
3. Vložte micro SD kartu do slotu 2.
4. Zvolte Nastavení > Více > Aktualizace 
systému (položka Aktualizace se zobrazí 
pouze pokud se na kartě nachází platný 
soubor update.img).
5. Klikněte na OK pro spuštění aktualizace.
6. Po dokončení aktualizace se přehrávač 
restartuje.
7. Zvolte Nastavení > Více > Obnovit tovární 
nastavení. Tím předejdete konfliktům s 
nastavením předcházející verze firmware. 
Veškerá uživatelská data budou smazána.
8. Vymažte z karty soubor update.img.
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Často kladené dotazy
1. Počítač nerozeznal připojený přehrávač.
Před připojením k počítači musí být přehrávač 
zapnutý. 

2. Jak zjistím, kterou verzi firmware používám.
Nastavení > Více > Systémové informace

3. Nezobrazují se všechny alba v knihovně.
Použijte funkci Znovu prohledat knihovnu
v Nastavení > Více.

4. Je možné nabíjet přehrávač nabíječkou 
telefonu?
Ano. Můžete použít USB nabíječky s alespoň 
5 V a 1 A.

5. Jak mohu přehrát všechny skladby jednoho 
interpreta nebo žánru?
V kategorii Interpret nebo Žánr dlouze podržte 
jeden řádek, aby se zobrazily možnosti. V nich 
zvolte PLAY pro přehrání celého obsahu 
interpreta nebo žánru.

6. Jak mohu změnit pozadí menu?
Nejdříve obrázek uložte na počítači ve formátu 
480x800 px pod názvem wallpaper.png.
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Následně obrázek zkopírujte na micro SD 
kartu do složky nejvýše ve struktuře. Vložte 
kartu do přehrávače, zvolte Nastavení > 
Displej a vyberte uložený obrázek.

7. Jak mohu zobrazit celý název právě 
přehrávané skladby?
Řádek s názvem skladby je možné posouvat 
vpravo i vlevo. Zobrazíte tak i části, které se 
nevešly na řádek.

8. Podporuje přehrávač exFAT formát karty 
SDXC?
Ano. Přehrávač podporuje formáty exFAT i 
FAT32.

9. Nedaří se mi zapnout přehrávač. Co 
zkontrolovat?
Většinou jde o vybitou baterii. Krátce ji nabijte 
a zkontrolujte zapnutí znovu. Pokud nabití 
nepomůže, kontaktujte prosím prodejce.

10. Jak používat funkci importu a exportu 
seznamů skladeb?
Jakmile je seznam v přehrávači vytvořen, 
můžete jej exportovat v sekci Moje hudba > 
Seznam skladeb. Dlouze klikněte na ikonu 
seznamu a v zobrazené nabídce zvolte 
„Export”. Soubor M3U následně najdete ve 
složce M3U na SD kartě.
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Pro import seznamu skladeb jej nejprve uložte 
do vnitřní paměti nebo na SD kartu. Následně 
jej vyhledejte kliknutím na tlačítko „Složka” na 
obrazovce Moje hudba. Začátek importu 
potvrdíte kliknutím na ANO. 




