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PMA-60 Przewód zasilania Zaślepki (srebrne)Kabel USBPilot zdalnego sterowania  
(z wbudowanym akumulatorem)

Urządzenie Bluetooth

Przed rozpoczęciem

Zawartość opakowania

Wymagane do konfiguracji

Opcjonalne

Głośniki

PC lub Mac

Kable do głośników

•  Więcej informacji znajdziesz na stronie  
www.denon.com

•  Informacje dotyczące innych funkcji lub 
szczegóły procedury eksploatacji znajdują się 
w instrukcji online.

   manuals.denon.com/PMA60/EU/PL/

http://manuals.denon.com/PMA60/EU/PL/index.php
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1. Orientacja

Usuń nóżki

Wykręć nóżki z bieżącego 
spodu jednostki.

Wkładanie zaślepek 
otworów nóżek

Umieść srebrne zaślepki w 
otworach nóżek.

Wyjmowanie czarnych zaślepek

Z nowego spodu jednostki.

Ponowne wkładanie nóżek

Wkręć nóżki w otwory 
nowego spodu jednostki.

Po zamocowaniu nóżek wyreguluj 
odpowiednio ich wysokość, aby 
zestaw był stabilny.

Zachowaj wyjęte zaślepki w 
bezpiecznym miejscu, tak aby ich 
nie zgubić.

Pozioma 

LUB

Pionowa 
Nóżki są wstępnie przymocowane do 
urządzenia dla instalacji poziomej.
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PMA-60

Podłącz urządzenie PMA-60 do lewego i prawego głośnika.1

2. Połączenie

Podłącz przewód zasilania PMA-60 do 
źródła zasilania.

2 Wyciągnij folię.3

10 mm

R
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Tak Nie

1 3

2

Pobierz na komputer odpowiedni sterownik 
z działu “Download” na stronie PMA-60 z 
witryny internetowej Denon (http://www.
denon.com/pages/home.aspx).

Zainstaluj sterownik.

Rozpakuj pobrany plik i kliknij 
dwukrotnie plik exe.

• Sterownika nie można zainstalować prawidłowo, jeśli komputer jest połączony z urządzeniem przy użyciu kabla USB.
• Jeśli urządzenie i komputer są połączone kablem USB, a komputer został uruchomiony przed rozpoczęciem instalacji, odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer.

Rozwiązywanie podstawowych problemów

Wybierz język używany podczas instalacji.

Kliknij “OK”.

Zostanie wyświetlone menu kreatora.
Postępuj według instrukcji na ekranie.

1

2

3

4
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Po zakończeniu pracy kreatora,
kliknij “Tak”.

4

3. Instalowanie sterownika Windows
Wymagania systemowe  Windows7, Windows8.1 lub Windows10Windows OS
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4. Podłączanie do komputera lub Mac

Podłącz wzmacniacz PMA-60 do komputera 
PC lub Mac za pomocą dostarczonego 
kabla USB.

Zasilanie włączone. Naciśnij przycisk , aby wybrać 
“USB-DAC” jako źródło dźwięku.

1 2 3



6

Na komputerze PC lub Mac wybierz 
wzmacniacz PMA-60 jako bieżące 
urządzenie wyjściowe.

Kliknij przycisk “Start”, a następnie opcję 
“Panel sterowania” na komputerze.
•  Zostanie wyświetlona lista ustawień panelu 

sterowania.

Kliknij ikonę “Dźwięk”.
• Zostanie wyświetlone okno menu dźwięku.

Upewnij się, że na zakładce “Odtwarzanie” 
wzmacniacz “PMA-60” jest ustawiony jako 
“Urządzenie domyślne” wyróżnione symbolem 
zaznaczenia.
•  Jeśli symbol zaznaczenia widnieje obok innego urządzenia, 

kliknij PMA-60 i “Ustaw domyślne”.

Wybierz opcję “PMA-60” i kliknij “Właściwości”.
•  Zostanie wyświetlone okno PMA-60 Properties 

(Właściwości PMA-60).

Kliknij kartę “Zaawansowane”.

Kliknij “Zastosuj”.

Kliknij “Testuj”.
•  Sprawdź, czy słychać dźwięk z głośników podłączonych 

do wzmacniacza PMA-60.

Wybierz ustawienie częstotliwości próbkowania 
i głębi w bitach, które ma zostać zastosowane w 
odniesieniu do przetwornika cyfrowo/analogowego.
•  Zaleca się wybrać ustawienie “2-kanałowe, 24-bitowe, 

192000 Hz (Jakość studyjna)” lub “2-kanałowe, 32-bitowe, 
192000 Hz (Jakość studyjna)”.

4

1

3

5

6

2

4

7

8

Windows OS
PMA-60
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W programie Finder wybierz menu Narzędzia z 
menu Idź.
• Wyświetli się lista narzędzi.

Dwukrotnie kliknij “Konfigurator MIDI Audio”.
• Zostanie wyświetlone okno “Urządzenia audio”.

Należy upewnić się, że pole “Urządzenie służy 
jako wyjście dźwięku” jest zaznaczone “PMA-60”.
•  Jeśli jest zaznaczone inne pole, wybierz i “Secondary
click” w “PMA-60”, a następnie kliknij “Urządzenie służy jako 
wyjście dźwięku”.

Wybierz format “PMA-60”.
•  Zwykle rekomenduje się, aby format został 

ustawiony na “384000 Hz” i “2-kan.-32bit., 
całkowitoliczb”.

Zakończ konfigurację MIDI Audio.

1 4
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Mac OS X macOS Wymagania systemowe  Mac OS X 10.10 lub 10.11・macOS 10.12

PMA-60

PMA-60

PMA-60

PMA-60
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Naciśnij przycisk , aby wybrać 
“USB-DAC” jako źródło dźwięku.

Korzystaj z ulubionych aplikacji muzycznych na komputerze PC/Mac, aby 
odtwarzać dźwięk przez wzmacniacz PMA-60.
•  Aby odtwarzać dźwięk o wysokiej rozdzielczości, wymagany jest zaawansowany odtwarzacz 

audio, na przykład JRiver Media Center lub Audirvana.

Zostanie wyświetlona częstotliwość próbkowania pliku muzycznego.

1 2

5. Odtwarzanie muzyki  
Odtwarzanie muzyki z komputera PC/Mac

Możliwe, że w zaawansowanym odtwarzaczu audio należy 
wcześniej wybrać dodatkowe ustawienia w celu przesyłania 
dźwięku do PMA-60. Patrz instrukcja obsługi aplikacji.
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Naciskaj   przez co najmniej 3 sekundy.
・Komunikat “Pairing” zostanie wyświetlony na wyświetlaczu urządzenia PMA-60.

Sparuj i podłącz urządzenie obsługujące NFC, delikatnie dotykając 
nim logo NFC.

Włącz funkcję Bluetooth w 
urządzeniu mobilnym.

Odtwórz muzykę za pomocą 
dowolnej app znajdującej się 
w urządzeniu.

Wybrać “Denon PMA-60” 
z listy urządzeń Bluetooth 
wyświetlonej na urządzeniu 
mobilnym.
・ Po zakończeniu parowania, 

nazwa urządzenia pojawi się na 
wyświetlaczu tego urządzenia.
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Odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth

Bluetooth ON

PMA-60

Bluetooth
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