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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
 
TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE, ABY STE HO MOHLI NESKÔR 
POUŽIŤ. DODRŽIAVAJTE UPOZORNENIA A POKYNY, 
VYZNAČENÉ NA AUDIO ZARIADENÍ. 

 
1 Prečítajte si návod – Pred použitím prístroja si pozorne 

prečítajte celý návod na obsluhu zariadenia. 

2 Návod si odložte – Návod na obsluhu a bezpečnostné 
upozornenia si odložte, aby ste ich mohli neskôr použiť. 

3 Všímajte si upozornenia – Je nevyhnutné dodržiavať všetky 
výstrahy vyznačené na výrobku a v návode na obsluhu. 

4 Postupujte podľa toho – Je nutné postupovať podľa všetkých 
inštrukcií pre obsluhu a používanie. 

5 Čistenie – Pred čistením tohto výrobku ho najprv odpojte 
z elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čističe ani čističe 
v spreji. Zariadenie čistite navlhčenou mäkkou látkou. 

6 Prídavné zariadenia – Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré 
neodporúča výrobca. Môžu byť nebezpečné. 

7 Voda a vlhkosť – Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti 
vodných zdrojov, napríklad v blízkosti vane, umývadla, 
v práčovni, vlhkej pivnici, v blízkosti bazéna a podobne. 

8 Príslušenstvo – Neumiestňujte tento výrobok na nestabilný 
vozík, podstavec, trojnožku, konzolu alebo stôl. Výrobok môže 
spadnúť a môže spôsobiť vážny úraz dospelým alebo deťom. 
Výrobok sa tým môže aj vážne poškodiť. Používajte výhradne 
vozík, podstavec, trojnožku, konzolu alebo stôl odporúčaný 
výrobcom alebo dodávaný spolu s výrobkom. Výrobok je 
nevyhnutné umiestňovať podľa pokynov výrobcu s použitím 
montážneho príslušenstva odporúčaného výrobcom. 

9 Ak je prístroj umiestnený na vozíku, manipulujte s ním 
opatrne. Pri rýchlom zastavení, použití nadmernej sily 
a na nerovnom povrchu sa vozík s prístrojom môže 
prevrhnúť. 

10 Vetranie – Medzery a otvory na skrini prístroja zabezpečujú 
vetranie, spoľahlivú prevádzku a ochranu zariadenia pred 
prehriatím. Tieto otvory sa nesmú upchať alebo zakryť. 
Neumiestňujte prístroj na posteľ, sedačku, deku alebo podobný 
povrch, aby sa neupchali jeho vetracie otvory. Neumiestňujte 
tento výrobok do uzavretej skrine alebo police, kde nie je možné 
náležité vetranie alebo nemožno dodržať pokyny výrobcu. 

11 Zdroje napájania – Tento výrobok môže byť napájaný len 
z predpísaného zdroja napájania podľa tohto návodu a informácií 
na prístroji. Ak máte akékoľvek pochybnosti o vhodnosti vašej 
napájacej siete, kontaktujte svojho autorizovaného predajcu alebo 
miestneho poskytovateľa elektrickej energie. 

 Integrovaný zosilňovač odpojte od elektrickej siete vytiahnutím 
sieťovej šnúry zo zásuvky elektrického rozvodu. Zaistite stály 
prístup k sieťovej šnúre. Ak prístroj nebudete dlhšie používať, 
napríklad niekoľko mesiacov, odpojte jeho sieťovú šnúru od 
elektrického rozvodu. 

12 Uzemnenie a polarizácia – Tento výrobok môže byť vybavený 
polarizovanou sieťovou zástrčkou s ochrannou svorkou. Túto 
zástrčku je možné zasunúť len jedným spôsobom. Je to 
bezpečnostný ochranný prvok. Ak nemôžete zástrčku naplno 
zasunúť do zásuvky, pootočte koncovku o 180o a skúste ju 
zasunúť znovu. Ak zástrčka napriek tomu nepasuje, kontaktujte 
svojho elektrikára, aby vymenil poškodenú zásuvku. Nikdy 
neodstraňujte ochranné kontakty na zásuvke alebo zástrčke. 

13 Ochrana sieťovej šnúry – Napájacie šnúry umiestňujte tak, aby 
sa po nich nechodilo a nebolo možné poškodiť ich predmetmi, 
ktoré sú na nich umiestnené. Zvýšenú pozornosť venujte miestam 
pri konektoroch, vývodoch na zadnom paneli prístroja 
a rozvodných koncovkách. 

14 Uzemnenie vonkajšej antény – Ak je k výrobku pripojená 
exteriérová anténa alebo káblový rozvod, presvedčite sa, či sú 
anténa alebo káblový rozvod správne uzemnené a chránené voči 
prepätiu a statickým výbojom. Informácie o správnom uzemnení 
stožiara a podporných konštrukcií, ochrane anténnych rozvodov 
pred prepätím, potrebných priemeroch uzemňovacích vodičov, 
umiestnení prepäťového chrániča antény, pripojení 
k uzemňovacím bodom a o požiadavkách na zemniče sú 
uvedené v príslušných predpisoch, vyhláškach a normách. 

 POZNÁMKA PRE INŠTALÁCIU PRÍVODU KÁBLOVEJ 
TELEVÍZIE: 

Táto pripomienka je určená pre spoločnosť, ktorá zabezpečuje 
inštaláciu prívodu káblovej televízie. Zem koaxiálneho kábla je 
v zhode s príslušnými predpismi a normami pre uzemnenie potrebné 
pripojiť k uzemňovaciemu systému budovy čo najbližšie k bodu, kde 
kábel do budovy prichádza. 

 
 

15 Blesk – Pre zvýšenie ochrany tohto výrobku odporúčame odpojiť 
počas búrky a v prípade, že sa výrobok nebude dlhší čas 
používať sieťovú šnúru od elektrického rozvodu a odpojiť anténny 
kábel alebo kábel káblovej televízie. Tým je možné predísť 
poškodeniu výrobku bleskom a prepäťovým impulzom napájacej 
siete. 

16 Elektrické vedenia – Vonkajší anténny systém nesmie byť 
umiestnený v blízkosti vedenia vysokého napätia alebo iných 
elektrických vedení, anténa nesmie byť umiestnená ani tak, aby 
mohla spadnúť na takéto vedenia. Pri inštalácii vonkajšieho 
anténneho systému je nevyhnutné vyhnúť sa dotyku s takýmito 
silnoprúdovými vedeniami, keďže dotyk s nimi môže spôsobiť 
smrteľný úraz. 

17 Preťaženie – Nepreťažujte nástenné zásuvky, predlžovacie 
šnúry a rozvodné šnúry. Hrozí vznik požiaru a úraz elektrickým 
prúdom. 

18 Malé predmety a tekutiny – Nikdy cez vetracie otvory na skrini 
tohto výrobku nevtláčajte žiadne predmety, môžete sa tak 
dotknúť častí pod napätím alebo skratovať živé časti zariadenia, 
čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy 
na výrobok nelejte žiadne tekutiny. 

 

UPOZORNENIE: NIKDY NEUMIESTŇUJTE NA TENTO 
PRÍSTROJ OBJEKTY NAPLNENÉ TEKUTINAMI, AKO 
NAPRÍKLAD VÁZY, ANI HO NEVYSTAVUJTE RIZIKU 
POKROPENIA ALEBO POLIATIA. 

PODOBNE AKO NA KTORÝKOĽVEK INÝ ELEKTRICKÝ 
VÝROBOK NEMOŽNO NA ŽIADNU ČASŤ ZARIADENIA 
NALIAŤ ŽIADNE TEKUTINY. TEKUTINY MÔŽU SPÔSOBIŤ 
PORUCHU A/ALEBO NEBEZPEČENSTVO POŽIARU. 

 
19 Poškodenia, ktoré si vyžadujú opravu – V nasledovných 

prípadoch tento výrobok okamžite odpojte od elektrickej siete 
a opravu zverte kvalifikovanému servisnému personálu: 
a) Keď je poškodená napájacia šnúra. 
b) Ak sa na výrobok vyliala tekutina alebo do prístroja spadli 

nejaké predmety. 
c) Ak bol výrobok na daždi alebo navlhol. 
d) Ak ani pri dodržaní postupov uvedených v návode na obsluhu 

výrobok nefunguje normálne. Používajte len tie ovládacie 
prvky, ktoré sú popísané v návode na obsluhu. Nesprávne 
použitie iných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie 
výrobku. Opätovné obnovenie funkčnosti výrobku si často 
vyžaduje rozsiahle servisné práce kvalifikovaného technika.  

e) Ak výrobok spadol alebo sa akokoľvek poškodil. 
f) Ak výrobok výrazne zmení funkčnosť alebo vlastnosti – 

obráťte sa na servisné stredisko. 
20 Náhradné diely – Ak je potrebné použiť náhradné diely, uistite 

sa, či servisný technik použil náhradné diely určené výrobcom 
alebo diely, ktorých parametre sú zhodné s originálnymi dielmi. 
Neschválené náhradné diely môžu spôsobiť požiar, úraz 
elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
 
21 Kontrola bezpečnosti – Po ukončení servisných prác alebo 

opráv tohto výrobku požiadajte servisného technika o vykonanie 
bezpečnostných skúšok, ktorými sa presvedčí, či má výrobok 
náležitú ochranu pred dotknutím sa živých častí. 

22 Montáž na stenu alebo strop – Tento výrobok možno 
namontovať na stenu alebo strop len podľa odporúčania výrobcu. 

23 Teplo – Výrobok neinštalujte do blízkosti zdrojov tepla, napríklad 
k radiátorom, ohrievačom, peciam alebo iným zariadeniam 
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 

24 Slúchadlá – Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže 
spôsobiť stratu sluchu. 

25 Likvidácia batérií – Pri likvidácií použitých batérií sa riaďte 
vládnymi úpravami alebo všeobecnými environmentálnymi 
predpismi platnými vo vašej krajine. Batérie (pribalené ani 
inštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernej tepelnej 
energii, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobným 
tepelným zdrojom. 

 
VÝSTRAHA 
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ANI VLHKOSTI. 
ZNÍŽITE TÝM RIZIKO VZNIKU POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM. 
 
VAROVANIE 
ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, 
OCHRANNÝ KONTAKT ELEKTRICKEJ ZÁSTRČKY ÚPLNE 
ZASUŇTE DO OCHRANNEJ SVORKY NA ELEKTRICKEJ 
ZÁSUVKE. 
 

 
 
 
 
 
 

 

SYMBOL BLESKU V ROVNOSTRANNOM 
TROJUHOLNÍKU UPOZORŇUJE POUŽÍVATEĽA NA 
TO, ŽE VO VNÚTRI PRÍSTROJA SA NACHÁDZAJÚ 
NEIZOLOVANÉ ČASTI POD NEBEZPEČNÝM 
NAPÄTÍM. VZHĽADOM NA ÚROVEŇ NAPÄTIA 
HROZÍ PRI DOTYKU OSÔB ÚRAZ ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM. 
 
SYMBOL VÝKRIČNÍKA V ROVNOSTRANNOM 
TROJUHOLNÍKU POUŽÍVATEĽA UPOZORŇUJE NA 
TO, ŽE V PRILOŽENEJ LITERATÚRE SÚ UVEDENÉ 
DÔLEŽITÉ POKYNY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 
ZARIADENIA. 

 

 
 
Zariadenie odoberá zo sieťovej zásuvky malé množstvo elektrickej 
energie (potrebné pre pohotovostný režim), aj keď je sieťový 
POWER vypínač v polohe STANDBY.  
Sieťová zásuvka má byť umiestnená v blízkosti zariadenia a má byť 
ľahko dostupná. 
 
VAROVANIE 
Vykonanie zmien alebo úprav na tomto prístroji, ktoré nie sú 
jednoznačne schválené spoločnosťou NAD Electronics môže mať za 
následok stratu nároku na záruku. 
 
UPOZORNENIA OHĽADOM UMIESTŇOVANIA 
Pre zaistenie náležitého vetrania je nutné zabezpečiť okolo 
zariadenia dostatočný priestor, ktorý nesmie byť menší ako: 
 Ľavá a pravá strana prístroja: 10 cm 
 Zadný panel: 10 cm 
 Horná strana: 10 cm 
 

 POZNÁMKY K ENVIRONMENTÁLNEJ OCHRANE 
Po skončení životnosti tohto výrobku ho nemožno 
vyhodiť spolu s bežným domácim odpadom, musí 
sa odovzdať na zbernom mieste pre recykláciu 
elektrického a elektronického odpadu. Upozorňuje 
na to aj príslušný symbol na výrobku, návode na 
obsluhu a balení. 

 
Ostatné materiály je možné recyklovať podľa príslušných 
označení. Opätovným použitím, recykláciou základných 
materiálov alebo inými formami recyklácie použitých výrobkov 
prispievate k ochrane svojho životného prostredia. Kancelária 
vášho miestneho zastupiteľstva vám poradí, kde sa nachádza 
príslušné zberné miesto pre recykláciu odpadu. 
 
INFORMÁCIE O ZBERE A SPRACOVANÍ POUŽITÝCH 
BATÉRIÍ (SMERNICA 2006/66/EC EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY EURÓPSKEJ ÚNIE). (PLATÍ LEN 
PRE EURÓPSKYCH ZÁKAZNÍKOV.) 

Batérie označené niektorým z týchto 
symbolov patria do separovaného zberu 
a nesmú sa vyhadzovať do netriedeného 
komunálneho odpadu. Odporúča sa 
zaviesť nevyhnutné opatrenia pre 
zabezpečenie triedeného zberu použitých 
batérií v čo najväčšej miere 
a minimalizovať vyhadzovanie batérií do 
zmesového komunálneho odpadu. 
 
Koneční spotrebitelia sú upozorňovaní aby 
nevyhadzovali použité batérie do 

netriedeného komunálneho odpadu.  Aby bolo možné použité 
batérie v čo najväčšej miere recyklovať, je potrebné ich 
samostatne triediť a odovzdať ich do najbližšieho zberného 
miesta vo vašom okolí. V kancelárii vášho miestneho 
zastupiteľstva, na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu 
odpadu alebo v predajni, kde ste ich zakúpili vám poskytnú viac 
informácií o recyklácii použitých batérií.  
 
Tým že dodržíte správny postup pre zabezpečenie likvidácie 
použitých batérií, predídete potenciálnym nebezpečným vplyvom 
na ľudské zdravie a tiež zmenšíte negatívny vplyv batérií 
a použitých batérií na prostredie. Tým prispievate k ochrane, 
zachovaniu a zvyšovaniu kvality prostredia.  
 
 
POZNAČTE SI ČÍSLO MODELU VÝROBKU (TERAZ, KÝM HO 
EŠTE VIDIEŤ) 
Číslo modelu a sériové číslo vášho nového zariadenia D 1050 je 
umiestnené na zadnej strane prístrojovej skrine. Odporúčame 
vám zapísať si sem tieto čísla pre prípad, že ich budete 
v budúcnosti potrebovať: 
 

 
Číslo modelu.:...........................................  

Sériové číslo.: ...........................................  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NAD je registrovaná ochranná známka spoločnosti NAD Electronics International, ktorá je divíziou Lenbrook Industries Limited. 
Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti NAD Electronics International, ktorá je divíziou Lenbrook Industries Limited, ktoré platia od roku 2010. 
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ÚVOD 
AKO ZAČAŤ 
 
INŠTALÁCIA A NASTAVENIE 
ČO JE V BALENÍ 
Spolu so svojím prijímačom D 1050 nájdete v balení: 
 Spínaný napájací zdroj so štyrmi sadami vymeniteľných 

koncoviek 
 Štyri kusy nôh kopulovitého tvaru 
 Návod na rýchle spustenie 
 
ODLOŽTE SI OBAL 
Odložte si kartónový obal, v ktorom ste D 1050 dostali a všetky 
súčasti balenia. Ak sa potrebujete presťahovať alebo potrebujete 
z iných dôvodov previezť váš D 1050, je to zďaleka 
najbezpečnejší obal. Už sme videli veľa inak bezchybných 
zariadení poškodených pri transporte z dôvodu nesprávneho 
prepravného balenia: Odložte si preto škatuľu! 
 

RÝCHLE SPUSTENIE 
Tento jednoduchý návod vám pomôže začať používať váš 
D 1050 
 
Umiestnite D 1050 ma pevný rovný povrch. Neumiestňujte 
zariadenie na mäkký povrch, napríklad koberec. 
 
Všetky zariadenia pripájajte k vášmu D 1050 keď je odpojený od 
sieťového napájania. Súčasne odpojte od sieťového napájania 
alebo vypnite aj pripájané alebo odpájané prístroje, ak ich 
pripájate alebo odpájate od sieťového napájania. 
1 Vhodnými káblami (nie sú súčasťou dodávky) pripojte 

zdrojové zariadenia k príslušným vstupným svorkám D 1050. 
 S/PDIF zdroje  COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL 1, 

OPTICAL 2 
 USB zariadenie  USB 
 
2 Vhodným káblom (nie je v balení), prepojte konektory 2 

CHANNEL AUDIO OUT, UNBALANCED a/alebo BALANCED 
s príslušnými zvukovými vstupmi ďalších zariadení, napríklad 
prijímačov, zosilňovačov, audio procesorov alebo hudobných 
systémov. 

 
3 Pripojte šnúru spínaného napájacieho zdroja do 5V DC IN 

vstupu D 1050 a potom pripojte napájač do elektrickej 
zásuvky. 

 
4 Ak ste už k D 1050 pripojili všetky potrebné zdroje a zapojili 

ho do elektrickej zásuvky, stlačte sieťový spínač a zapnite D 
1050 do pracovného režimu. 

 
5 Opakovným stláčaním tlačidla "S", ktoré postupne prechádza 

všetky dostupné zdroje (COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL 
1, OPTICAL 2 and USB) si zvoľte požadovaný zdroj a začnite 
počúvať hudbu začnite počúvať hudbu. Hlasitosť nastavte 
regulátorom hlasitosti na zariadení ku ktorému je D 1050 
pripojený. 
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV 
PREDNÝ PANEL 

 

 
 
 
1 DIGITÁLNE AUDIO VSTUPY (COAXIAL 1, COAXIAL 2, 

OPTICAL 1, OPTICAL 2) 
 Sem pripojte príslušné koaxiálne alebo optické digitálne 

výstupy takých zdrojov ako CD alebo BD/DVD 
prehrávače, digitálnych káblových tunerov, digitálnych 
tunerov alebo iných podobných komponentov. 

 
2 USB 

 Asynchrónny USB vstup 24 bitov/192 kHz, ponúka veľmi 
nízku digitálnu fázovú chybu signálu pre čo najlepšiu 
hudobnú reprodukciu. 

 USB káblom Typ A na Typ B (nie je súčasťou dodávky), 
pripojte zvuk z počítača k tomuto asynchrónnemu USB 
vstupu s konektorom typu B, aby ste mohli priamo 
streamovať 24/192 PCM obsah z vášho PC alebo MAC 
počírača. 

 Skontrolujte, či máte na vašom počítači v ponuke 
nastavenia zvolené zvukové zariadenie “NAD USB Audio”.

 
 MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PC 
 Microsoft Windows XP Servisný balík 2 alebo vyšší, Microsoft 

Windows 7 
 
 PRE MAC UŽÍVATEĽOV 
 Minimálne Mac OS X Snow Leopard (verzia 10.6) a novšie 

verzie 
 
POZNÁMKA 

 Stiahnite a nainštalujte si na váš počítač NAD USB Audio 
driver na záložke Manuals/Downloads NAD internetovej 
stránky http://nadelectronics.com/products/digital-music/D-
1050-USB-DAC. 

 
3 SERVICE 
 Slúži len pre účely servisu. Neslúži pre používateľa. 
 
4 5V DC IN 

 Pripojte šnúru spínaného napájacieho zdroja do 5V DC IN 
vstupu D 1050 a potom pripojte napájač do elektrickej 
zásuvky. 

 Ešte pred pripojením Sieťového zdroja do elektrickej 
zásuvky sa presvedčte, že jeho druhý koniec je riadne 
pripojený do zásuvky 5V DC IN. 

 Pred odpojením šnúry napájacieho zdroja zo zásuvky 5V 
DC IN napájač vždy najprv odpojte z elektrickej zásuvky 
napájania. 

 

 5 2 CHANNEL AUDIO OUT (SYMETRICKÝ, NESYMETRICKÝ)
 Pripojte ho príslušného symetrického alebo 

nesymetrického audio vstupu kompatibilných zariadení, 
napríklad prijímačov, zosilňovačov, audio procesorov 
alebo hudobného systému. 

 Audio výstup 2 CHANNEL AUDIO OUT (BALANCED and 
UNBALANCED) má pevnú výstupnú úroveň. 

 Hlasitosť nastavte regulátorom hlasitosti na zariadení ku 
ktorému je D 1050 pripojený. 

 
6  (Pohotovostný režim) 

 Ak ste už pripojili správny koniec napájacej sieťovej šnúry 
do vstupu 5V DC IN D 1050 a druhý koniec zapojili do 
sieťovej zástrčky, stlačte sieťový spínač  (Standby) a 
zapnite D 1050 do pracovného režimu. Indikátor zapnutia 
zmení farbu z oranžovej na jasne bielu. Po opätovnom 
stlačení  sieťového spínača sa zariadenie prepne späť 
do pohotovostného režimu. 

 
7 S (ZDROJ) 

 Opakovaným stláčaním postupne prechádza zdroje 
(COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL 1, OPTICAL 2 a 
USB) a zvolí požadovaný zdroj. 

 
8 VOLUME (týka sa len posluchu cez slúchadlá) 

 Nastavuje úroveň hlasitosti zvuku slúchadiel otáčaním 
v smere hodinových ručičiek alebo opačne. Táto hlasitosť 
neovplyvňuje úroveň výstupu 2 CHANNEL AUDIO OUT. 

 
9 DISPLEJ 

 Zobrazuje zvolený alebo aktívny zdroj (COAX 1, COAX 2, 
OPT 1, OPT 2 alebo USB) a príslušnú vzorkovaciu 
frekvenciu zvoleného zvukového zdroja (32, 44.1, 48, 96 
alebo 192). 

 
10 ZÁSUVKA PRE SLÚCHADLÁ 

 Pre počúvanie cez slúchadlá slúži 3,5 mm stereo zásuvka.
 Špeciálne navrhnutý nízkošumový obvod pre slúchadlá je 

vhodný pre širokú škálu slúchadiel, dokonca aj pre 600 
ohmové štúdiové modely. 

 Úroveň hlasitosti zvuku pre slúchadlá nastavíte otáčaním 
regulátora hlasitosti doprava alebo doľava. 

 Pred pripájaním a odpájaním slúchadiel v každom prípade 
otočte regulátor hlasitosti do jeho ľavej krajnej polohy 
(proti smeru hodinových ručičiek). Počúvanie pri veľkej 
hlasitosti môže poškodiť váš sluch. 

 Keď sú slúchadlá pripojené k svorke PHONES, 2 
CHANNEL AUDIO OUT je umlčaný. 
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POZNÁMKY K INŠTALÁCII 
 
 
ZOSTAVTE NAPÁJACÍ ZDROJ 
V balení sú 4 typy koncoviek. Vyberte vhodný typ pre vaše 
použitie. Riaďte sa nižšie uvedeným návodom na montáž. 
1 Priložte správny sieťový konektor, pričom západku potlačte 

smerom od konektora. 
 

 
 
 
2 Keď adaptér zapadne na miesto, uvoľnite západku. 
 

  
 
 Pri demontáži, alebo výmene konektora najprv zatlačte 

západku smerom von. 

 NÁVOD NA INŠTALÁCIU NOŽIČIEK 
V prípade potreby môžete nainštalovať priložené nohy v tvare 
kopule. Nainštalujte nohy do odporúčaných miest uvedených 
nižšie. Pre správne umiestnenie nôh si môžete vytvoriť šablónu. 
 

 
 
 
 
POZNÁMKA 

 Nohy možno inštalovať len vyššie uvedeným spôsobom. 
 Po inštalácii nôh na D 1050 skontrolujte či je D 3020 stabilný 

a neprevráti sa. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 
 

ZVUKOVÉ PARAMETRE  ZDROJ  

 USB KOAXIÁLNY OPTICKÝ 

Maximálna výstupná úroveň 2.0V 2.0V 2.0V 

Odstup signál/šum (váha A) ≥ 115 dB ≥ 115 dB ≥ 115 dB 

Presluch (1 kHz) ≥ 110 dB ≥ 120 dB ≥ 120 dB 

Presluch (10 kHz) ≥ 105 dB ≥ 105 dB ≥ 130 dB 

Frekvenčný rozsah (20 Hz – 20 kHz) ± 0.5 dB 0 dB až - 0.3 dB 0 dB až - 0.3 dB 

Celkové harmonické skreslenie ≤ 0.001 % ≤ 0.0006 % ≤ 0.0006 % 

IMD (SMPTE) 0.005 % 0.005 % 0.005 % 

IMD (CCIF) 0.003 % 0.003 % 0.003 % 

    

OSTATNÉ ÚDAJE    

Príkon v pohotovostnom režime ≤ 0.5W   

Podporuje bitovú hĺbku/vzorkovaciu 
frekvenciu 

až do 24/192   

Rozmery zariadenia 
Š x V x H (hrubé) 

58 x 186 x 208 mm   

Hmotnosť s balením 2,1 kg   

 
 
 
NAD NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ROZDIELY V TECHNICKÝCH PARAMETROCH ALEBO ROZDIELOCH UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA UVEDENÉ 
V TOMTO NÁVODE NA POUŽÍVANIE. NÁVOD NA POUŽÍVANIE D 1050 SA MÓŽE ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. POSLEDNÚ 
VERZIU NÁVODU NA POUŽÍVANIE D 1050 NÁJDETE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE WWW.NADELECTRONICS.COM . 
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