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Wprowadzenie 

Przede wszystkim dziękuję za wybranie produktu Cambridge Audio.
Jestem pewny, że nie możesz się doczekać możliwości posłuchania 
swojego nowego urządzenia; Mam nadzieję, że spełni ono, a nawet 
przekroczy Twoje oczekiwania i będzie Ci służyć przez przez wiele lat.
Wszyscy w Cambridge Audio jesteśmy wielkimi fanami muzyki, 
tego jak potrafi nas ona poruszyć. To coś, co naprawdę trudno opisać 
słowami, ale przecież sami doskonale wiecie, jakie to cudowne uczucie.
U mnie słuchanie systemu wysokiej klasy za każdym razem 
wywołuje taką samą reakcję,wciąga mnie całkowicie na wiele 
godzin. Dla mnie słuchanie muzyki to zatracanie się w niej na całe 
godziny, odkrywanie na nowo utworów, których nie słyszałem od 
lat, a każdy z nich brzmi zupełnie inaczej niż wcześniej. Ekscytuję 
się, wzruszam, kiwam głową szczerząc zęby w uśmiechu, wystukuję 
rytm, a jeśli mam pod ręką szklankę wina, to i tańczę! To równie 
ekscytujące doświadczenie, jak słuchanie piosenki po raz pierwszy, 
ale z porcją dodatkowej przyjemności płynącej z przywoływanych 
przez nią uczuć i wspomnień. To naprawdę coś pięknego.
I ta właśnie niesamowita siła muzyki to powód, dla którego 
opracowaliśmy serię Edge, szczytowe osiągnięcie pięciu dekad 
precyzyjnej inżynierii, nieustannego poszukiwania innowacji 
i naszej niesłabnącej miłości do muzyki. To nieunikniona 
konsekwencja wyłącznego celu, którym od samego początku 
kierowała się firma Cambridge Audio. Naszym założenie była 
zawsze produkcja sprzętu audio, który wiernie reprodukuje czysty 
i naturalny dźwięk. Bez dodawania czegokolwiek od siebie i bez 
utraty jakichkolwiek informacji zawartych w nagraniu.
Cambridge Audio zostało założone w 1968 roku, kiedy to 
obiecujące przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe stworzone 
przez utalentowanych młodych absolwentów wydziału 
technologii w Cambridge w Anglii, zwróciły ich uwagę w stronę 
wzmacniaczy stereo. Wielka Brytania w latach sześćdziesiątych 
była niesamowicie ekscytującym miejscem – był to czas, kiedy 
brytyjskie zespoły muzyczne zaczęły odnosić bezprecedensowe 
światowe sukcesy, nasze studia stały się liderami techniki 
nagraniowej i małe grupy przedsiębiorczych brytyjskich 
inżynierów zaczęło produkować sprzęt, który potrafił dokładnie 
odtworzyć te wyjątkowe nagrania.
50 lat później, nasz dział rozwoju i projektowania nadal 
funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, a projekty realizowane są 
przez nasze dedykowane zespoły w Londynie i Cambridge. Dziś 
zespół jest nieco większy, a nasza siedziba została  przeniesiona 
do centrum Londynu; gdzie z dumą kontynuujemy tradycję 

tworzenia i dostarczania fanom sprzętu hi-fi światowej klasy. 
Nasze dążenie do doskonałego dźwięku opiera się na prostych 
zasadach; minimalizacji liczby komponentów w ścieżce sygnału i 
wyboru każdego elementu w testach odsłuchowych, które pozwalają 
nam wybrać te najczyściej brzmiące. Jesteśmy niezmiernie dumni 
z tego, co stworzyliśmy, nie szczędząc wysiłków by osiągnąć 
doskonałość.
W ostatecznym rozrachunku chodzi jednakże o znacznie więcej niż 
sam sprzęt, nawet niż muzyka. Najważniejsze się Twoje wrażenia i 
odczucia gdy z pomocą naszych urządzeń słuchasz i doświadczasz 
muzyki. Mamy nadzieję, że Twój Edge pozwoli Ci przenieść się do 
niektórych magicznych momentów w Twoim życiu, przypominając 
dokładnie, dlaczego właściwie w ogóle zakochałeś się kiedyś w 
muzyce.
Czas usiąść, wziąć głęboki oddech i pozwolić muzyce zabrać Cię, 
dokądkolwiek zapragniesz.

Stuart George 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, CAMBRIDGE AUDIO
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Na stronie wsparcia dla Edge NQ pod adresem  
http://techsupport.cambridgeaudio.com 
sprawdzisz szczegóły nowych funkcji, porady na temat 
kompatybilność z innymi produktami, formatami audio i najbardziej 
aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi. 

Dzięki tej instrukcji instalacja i użytkowanie tego produktu 
powinny być tak proste, jak to tylko możliwe. Uważnie 
sprawdziliśmy wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji przed 
jej wydrukowaniem, niemniej polityka Cambridge Audio polega 
na ciągłym poszukiwaniu udoskonaleń naszych produktów i 
dlatego zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w naszych 
urządzeniach oraz ich specyfikacjach bez konieczności uprzedzania 
o tym klientów. 
Dokument tej zawiera informacje będące własnością firmy 
Cambridge Audio, chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Zabrania się mechanicznego, elektronicznego, bądź za 
pomocą jakichkolwiek innych środków kopiowania jakiejkolwiek 
części tej instrukcji bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 
producenta. Wszystkie zastrzeżone znaki handlowe i towarowe są 
własnością ich posiadaczy.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2018.
Możesz otrzymywać informacje o nadchodzących produktach, 
aktualizacjach oprogramowania i specjalnych ofertach po rejestracji 
swojego urządzenia z serii Edge na stronie   
http://www.cambridgeaudio.com/register



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dla własnego bezpieczeństwa, przed 
próbą podłączenia tego urządzenia 
do źródła zasilania, należy uważnie 
przeczytać poniższe, ważne instrukcje o 
bezpieczeństwie. Pozwolą również uzyskać 
najlepszą wydajność i wydłużyć żywotność 
tego urządzenia:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje

2. Przestrzegaj tych instrukcji. 

3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami 

5.  Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. 

6. Czyść instrument tylko suchą szmatką. 

 7.   Nie zatykaj otworów wentylacyjnych.  
Instaluj zgodnie z zaleceniami 
producenta.

 8.  Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu 
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piece, 
urządzenia cieplne lub inne, generujące 
ciepło (również wzmacniacze mocy). 

 9.  Używaj tylko uziemionych gniazd 
zasilania. Wtyczka z polaryzacją posiada 
dwie łopatki z jedną szerszą od drugiej. 
Wtyczka z uziemieniem posiada dwie 
łopatki oraz trzeci wtyk uziemienia. 
Łopatka szersza i trzeci wtyk uziemiający 
służą zapewnieniu tobie bezpieczeństwa. 
Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, 
wezwij elektryka, aby wymienił wtyczkę 
na właściwą. 

10.  Chroń kabel zasilania przed 
uszkodzeniem, szczególnie przy 
wtyczkach, w przedłużaczach oraz 
miejscach, w których wychodzi z 
urządzenia. 

11.   Używaj tylko osprzętu lub akcesoriów, 
zalecanych przez producenta. 

12.  Używaj tylko wózka, stojaka, statywu, 
wspornika lub stolika wskazanego przez 
producenta lub sprzedawanego wraz 
z urządzeniem. Podczas korzystania 
z wózka należy zachować 
ostrożność podczas 
przewożenia urządzenia, 
aby uniknąć obrażeń 
spowodowanych przewróceniem się 
wózka.

13.  Odłączaj urządzenie od sieci w czasie 
burz lub wtedy, gdy nie jest używane 
przez dłuższy czas. 

14.  Usługi serwisowe należy powierzać 
wykwalifikowanemu personelowi. 

Urządzenie powinno być serwisowane w 
przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, 
np. uszkodzenia kabla zasilania, 
przedostania się do środka cieczy lub 
obcych przedmiotów, gdy było narażone 
na działanie deszczu lub wilgoci, gdy nie 
funkcjonuje prawidłowo albo spadło na 
twarde podłoże.

OSTRZEŻENIE: 

–  Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętej 
przestrzeni; jeśli chcesz umieścić 
jednostkę na półce użyj górnej półki, aby 
zapewnić dobrą wentylację. Nie kłaść 
żadnych przedmiotów na wierzchu 
urządzenia. Nie stawiać urządzenia na 
dywanie lub innej miękkiej powierzchni 
ani zasłaniać kratek wlotu i wylotu 
powietrza. Nie zasłaniać kratek 
wentylacyjnych takimi przedmiotami jak 
gazety, obrusy, zasłony, itp.

–   Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub 
porażenia prądem, nie wystawiaj 
tego urządzenia na działanie deszczu 
lub wilgoci. Nie wolno używać tego 
urządzenia w pobliżu wody lub tam, 
gdzie jest narażone na zmoczenie przez 
kapiącą bądź rozbryzgująca się wodę, albo 
inny płyn. Żadne naczynia wypełnione 
cieczą, takie jak wazony, nie powinny być 
ustawiane na urządzeniu.

–   Nieprawidłowa wymiana baterii 
tworzy ryzyko wybuchu. Zużyte baterie 
należy zastępować wyłącznie ich 
odpowiednikami.

–  Baterii (akumulatorów lub pakietów 
baterii) nie należy narażać na nadmierne 
ciepło, takie jak światło słońca, ogień, itp.

–  Urządzenie musi być zainstalowane w 
sposób, który umożliwia odłączenie kabla 
zasilającego od gniazdka ściennego bądź 
w listwie zasilającej. Jeśli urządzenie 
odłącza się od sieci elektrycznej poprzez 
wyciągnięcie wtyku z gniazda zasilającego 
urządzenia, to ono musi być łatwo 
dostępne.

–  Proszę zapoznać się z informacjami 
dotyczącymi wymagań dotyczących 
zasilania i bezpieczeństwa znajdującymi 
się zewnętrznym tylnym panelu 
urządzenia przed jego instalacją i 
włączeniem.

–  Używać należy tylko kabla, znajdującego 
się w wyposażeniu.

Używanie urządzenia w krajach o klimacie 
tropikalnym (temperatura otoczenia, 
w którym używane jest urządzenie nie 
powinna przekraczać 45 C). 

To urządzenie elektryczne klasy 1 co 
oznacza, że musi być podłączone do 
gniazdka z uziemieniem.

Symbol błyskawicy z grotem w obrębie 
trójkąta równobocznego ma na celu 
ostrzegać użytkownika o istnieniu 
nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” 
na obudowie produktu, który może 
stanowić ryzyko porażenia elektrycznego 
dla ludzi. 
OSTRZEŻENIE: By zredukować ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym nie należy 
zdejmować pokrywy, bądź demontować 
tylnego panelu urządzenia. Wewnątrz nie 
ma części, które mogą być naprawione przez 
użytkownika. Serwisowanie powierzać 
wykwalifikowanemu personelowi. 
Znak wykrzyknika w polu trójkąta 
równobocznego ma na celu ostrzegać 
użytkownika o istnieniu ważnych 
instrukcji roboczych i konserwacyjnych 
(serwisowych) w literaturze towarzyszącej 
produktowi.

WENTYLACJA

Ważne! W trakcie używania obudowa 
urządzenia nagrzewa się. Nie stawiać wielu 
urządzeń jedno na drugim. 

Upewniać się, że małe obiekty nie mogą 
dostać się do wnętrza przez kratki 
wentylacyjne. W przypadku takiego 
zdarzenia należy natychmiast wyłączyć 
zasilanie, odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą 
w celu uzyskania porady.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Starannie wybierać miejsce użytkowania. 
Nie stawiać w miejscach, narażonych na 
bezpośrednie działanie światła słonecznego 
lub w pobliżu źródeł ciepła. Nie stawiać na 
urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich 
jak zapalone świece. Unikać również miejsc, 
narażonych na wibracje i nadmierny kurz, 
chłód lub wilgoć. Urządzenie powinno być 
używane w klimacie umiarkowanym. 

Urządzenie należy stawiać na stabilnej, 

poziomej powierzchni. Nie umieszczać w 
zamkniętych przestrzeniach, takich jak 
szafki lub półki. Nie stawiać urządzenia 
na niestabilnych powierzchniach lub 
chwiejnych półkach. Urządzenie może 
spaść, powodując poważne urazy u dzieci 
lub dorosłych, jak również poważne 
uszkodzenia produktu. Nie kłaść innego 
sprzętu na wierzchu urządzenia.

Ze względu na migrujące pola 
magnetyczne, nie stawiać w pobliżu 
urządzenia gramofonów lub telewizorów 
kineskopowych z powodu możliwych 
interferencji. 
Elektroniczne komponenty dostrajają 
się przez okres około tygodnia (jeśli 
urządzenie jest używane kilka godzin 
dziennie). Umożliwi to stabilizację nowych 
komponentów oraz poprawę jakości 
dźwięku w ciągu tego czasu.

ŹRÓDŁA ZASILANIA 

Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie 
z sieci takiego rodzaju, jaki podano na 
tabliczce znamionowej. Jeśli nie masz 
pewności co do typu domowej sieci 
zasilania, skonsultuj się ze sprzedawcą 
produktu lub lokalną elektrownią. Jeśli nie 
zamierzasz korzystać z tego urządzenia 
przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z 
gniazdka zasilającego.

PRZECIĄŻENIE 

Nie należy przeciążać ściennych gniazd 
zasilania ani przedłużaczy, gdy może to 
spowodować pożar lub porażenie prądem 
elektrycznym. Przeciążone gniazdka 
zasilania, przedłużacze, przepalone 
kable, uszkodzone lub pęknięte izolacje 
przewodów oraz połamane wtyczki są 
niebezpieczne. Mogą spowodować pożar lub 
porażenie prądem. 

Należy upewniać się, że każda wtyczka 
zasilania pewnie tkwi w gniazdku. 
Aby zapobiegać zakłóceniom i unikać 
przydźwięku sieciowego, nie plątać ze 
sobą kabli połączeniowych, przewodów 
głośnikowych i kabli zasilania.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia obudowy urządzenia 
używać suchego, nie strzępiącego się 
materiału. Nie używać żadnych płynów 
czyszczących, zawierających alkohol, 
amoniak lub materiały ścierne. Nie używać 
aerozoli do urządzenia lub w jego pobliżu.
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OBSŁUGA TECHNICZNA 

Takie urządzenia nie podlegają 
serwisowaniu przez użytkownika. W 
przypadku pojawienia się problemu nigdy 
nie należy próbować samodzielnego 
naprawiania, demontowania lub 
przerabiania urządzenia. Jeśli ten środek 
ostrożności zostanie zignorowany, 
może to spowodować poważny wstrząs 
elektryczny. W przypadku pojawienia się 
problemu lub nieprawidłowego działania 
należy skontaktować się ze sprzedawcą 
urządzenia.

UTYLIZACJA BATERII

Baterie mogą zawierać substancje 
szkodliwe dla środowiska. Dlatego należy je 
utylizować rozładowane bądź zużyte baterie 
w odpowiedni sposób zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącym recyklingu.

 
SYMBOL WEEE

Przekreślony dwukrotnie 
symbol kosza to symbol Unii 
Europejskiej, wskazujący 
konieczność oddzielnego 

utylizowania sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Ten produkt zawiera sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, który powinien 
być ponownie wykorzystywany, poddawany 
recyklingowi lub odzyskiwany i nie 
powinien być wyrzucany razem z odpadami 
komunalnymi. Urządzenie należy zwrócić 
lub skontaktować się z autoryzowanym 
sprzedawcą, u którego produkt został 
zakupiony, aby uzyskać więcej informacji.

ZNAK CE

Ten produkt jest zgodny 
z europejską normą o 

niskich napięciach (2014/35 / WE), o 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(2014/30 / WE) oraz o przyjaznych dla 
środowiska konstrukcjach produktów 
energetycznych (2009/125 / EC), jeśli jest 
instalowany i używany zgodnie z niniejszą 
instrukcją obsługi. W celu zapewnienia 
stałej zgodności produktu należy stosować 
wyłącznie akcesoria firmy Cambridge 
Audio, a serwisowanie należy powierzać 
wykwalifikowanemu personelowi.

RCM (ZNAK ZGODNOŚCI 
Z PRZEPISAMI)

Ten produkt spełnia 

wymogi obowiązujących w Australii 
I Nowej Zelandii przepisów dotyczące 
bezpieczeństwa, EMC I komunikacji 
radiowej ERAC I ACMA.

ZNAK CU-TR

Niniejszy produkt 
spełnia wymogi atestów 

bezpieczeństwa Rosji, Białorusi i 
Kazachstanu.

INFORMACJA O SIECIACH WI-FI

Do łączności W-Fi wykorzystywany jest 
zewnętrzna karta WiFi (dongle), którą 
podłącza się do portu USB urządzenia. 
Ten WiFi dongle został przetestowany 
w połączeniu z Edge NQ. Nie zalecamy 
używania żadnego innego tego typu karty, 
poza dostarczoną z tym urządzeniem. 
Urządzenie to spełnia wszystkie 
wymagania techniczne i prawne 
obowiązujące w Twoim regionie. Proszę 
sprawdzić konkretne wymagania dotyczące 
danego kraju.

UWAGA FEDERALNEJ KOMISJI D/S 
KOMUNIKACJI (FCC)

Deklaracja zgodności dostawcy (SDoC)

Sprzęt Przedwzmacniacz sieciowy 
Model: Edge NQ 
Znak towarowy: Cambridge Audio

To urządzenie jest zgodne z 15 częścią 
Zasad FCC. Praca urządzenia musi spełniać 
dwa warunki: (1) Urządzenie nie może 
powodować szkodliwych interferencji 
oraz (2) Urządzenie musi być odporne na 
zakłócenia interferencyjne, obejmując 
interferencje, które mogą powodować 
niewłaściwe działanie.

Odpowiedzialna strona w US:

Nazwa firmy: Audio Partnership LLC                       

Adres: 1913 N Milwaukee Ave. Chicago, IL 
60647 

Telefon: (312) 636-4817 
Osoba prawnie reprezentująca:  
Gregg Chopper

Podpis

Uwaga Federalnej Komisji d/s 
Komunikacji (FCC):

To urządzenie zostało przetestowane i 
spełnia wymagania urządzenia cyfrowego 

klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów 
FCC. Wymogi zostały sformułowane w celu 
stosownego zabezpieczenia przed szkodliwą 
ingerencją z domową instalacją.

To urządzenie generuje, wykorzystuje 
i może emitować częstotliwości 
radiowe, a jeśli nie jest zainstalowane i 
wykorzystywane zgodnie z instrukcją, 
może powodować zakłócenia w łączności 
radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że 
interferencje nie będą występować w danej 
instalacji.

Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w 
odbiorze radiowym albo telewizyjnym, 
wywoływane jego włączaniem i 
wyłączaniem, zachęcamy użytkownika do 
poprawienia sytuacji poprzez:

•  Zmianę położenia lub orientacji anteny 
odbiorczej.

•  Zwiększenia odległości pomiędzy 
urządzeniem i odbiornikiem.

•  Podłączenie sprzętu do innego obwodu 
elektrycznego.

•  Konsultację ze sprzedawcą urządzenia 
albo doświadczonym radiotechnikiem w 
celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie FCC: Zmiany lub modyfikacje, 
nie zatwierdzone ostatecznie przez 
stronę, odpowiedzialną za zgodność, 
mogą pozbawić użytkownika prawa do 
posługiwania się urządzeniem.

Działanie WiFi o częstotliwości 2,4 GHz tego 
produktu w USA jest ograniczone sprzętowo 
do kanałów od 1 do 11.

Oświadczenie dotyczące narażenia na 
promieniowanie RF:

Aby zachować zgodność z wytycznymi RF 
Exposure FCC. To urządzenie powinno być 
ustawiane i użytkowane tak, aby radiator 
znajdował się w odległości minimum 20 cm 
od ciała.  Należy używać wyłącznie anteny 
dostarczonej z urządzeniem.

Modyfikacje:

FCC wymaga powiadomienia użytkownika, 
że wszelkie zmiany lub modyfikacje tego 
urządzenia, które nie zostały wyraźnie 
zatwierdzone przez firmę Cambridge Audio, 
mogą unieważnić prawo użytkownika do 
korzystania z urządzenia.

KANADA-INDUSTRY CANADA (IC)

Ten nadajnik radiowy został zatwierdzony 
przez Industry Canada.

To urządzenie jest zgodne z normą 
(normami) Industry Canada Licence 
wydanie RSS. Praca urządzenia musi 
spełniać dwa warunki:

(1) Urządzenie nie może powodować 
interferencji oraz (2) Urządzenie musi być 
odporne na zakłócenia interferencyjne, 
obejmując interferencje, które mogą 
powodować niewłaściwe działanie. To 
urządzenie powinno być ustawiane i 
użytkowane tak, aby radiator znajdował się 
w odległości minimum 20 cm od ciała. 

Tego nadajnika nie wolno umieszczać 
w pobliżu, ani używać w połączeniu z 
jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

INDUSTRIE CANADA (IC)

Le présent appareil est conforme aux 
CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

(1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil 
doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement. Cet 
équipement doit être installé et utilisé à 
une distance minimale de 20 cm entre le 
radiateur et votre corps.

L’émetteur ne doit pas être co-placé ni 
fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou transmetteur.

EUROPA-DYREKTYWA UNII 
EUROPEJSKIEJ

Niniejszym firma Audio Partnership PLC 
oświadcza, że ten produkt jest zgodny 
z dyrektywą 2014/53 / UE, pełny tekst 
deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym: 
https: //www.cambridgeaudio.com/DoC

Częstotliwość radiowa Bluetooth: 2.402 
GHz-2.48 MHz max. moc nadawania 10dBm

Ten produkt z zewnętrznym kluczem USB 
WIFI. 
Częstotliwość radiowa WIFI 2,4 GHz:  
2.402 GHz-2.48 MHz max. moc nadawania 
20dBm
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Panel frontowy

1. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

Przełącza urządzenie w tryb Standby (wskaźnik 
LEDowy przyciemniony) bądź z niego wybudza 
urządzenie (jasno świecąca dioda).    

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE 
ZASILANIA (FUNKCJA APD) 

Produkt automatycznie przełączy się do trybu 
czuwania po 20 minutach bezczynności. Aby 
włączyć lub wyłączyć tę funkcję, użyj aplikacji 
Cambridge Edge Remote.

2. SŁUCHAWKI

Przeznaczone do współpracy z odpowiednimi 
słuchawkami – podłączenie słuchawek 
automatycznie wycisza wyjście pre-out.

3. WYŚWIETLACZ

4. CZUJNIK PODCZERWIENI

5.  REGULACJA GŁOŚNOŚCI/SELEKTOR 
WEJŚĆ

By zmienić głośność kręć przednią częścią.

By wybrać wejście (źródło) kręć tylną częścią.

1. OBECNE ŹRÓDŁO

2. WSKAŹNIK ŹRÓDŁA

3.  ICONS

Powiadomienie o aktualizacji oprogramowania sprzętowego, słuchawki, 
nośnik usb i połączenie sieciowe.

Uwaga: Edge NQ automatycznie wyświetla powiadomienie, gdy 
jest podłączone do sieci i jest dostępne nowe oprogramowanie. Aby 
zaktualizować oprogramowanie uzyj aplikacji Edge Remote lub skorzystaj 
ze strony internetowej produktu 

Wyświetlacz
2 31
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Panel tylny

1. GNIAZDO ZASILANIA

2. PRZEŁĄCZNIK WYBORU NAPIĘCIA 
ZASILANIA

Uwaga:  Do użytku wyłącznie przez personel 
autoryzowanego serwisu Cambridge Audio.

3. WYJSCIE PRE OUT

4. WEJŚCIE USB (D5)

Do podłączania komputera PC lub MAC.

(Port Class 2 USB Audio. Komputery z 
systemami Windows do współpracy z 
tym wejściem wymagają instalacji, przed 
podłączeniem, sterownika Cambridge Audio 
USB)

5.   AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)
(D4) (POWROTNY KANAŁ AUDIO)

Połączenie z telewizorem obsługujące funkcję 
ARC.

6.  WEJŚCIE NIEZBALANSOWANE(A1 I 
A2)    ZBALANSOWANE XLR (A3)

7.  WEJŚCIA CYFROWE (D1, D2 I D3)

8.  RS232

Kontrola instalacji – pełny protokół dla 
odtwarzacza Edge NQ jest dostępny na naszej 
stronie internetowej.

9. POŁĄCZENIA

Do połączenia odpowiednim kablem między 
Edge NQ a wzmacniaczem Edge W w celu 
synchronizacji włączania/wyłączania obu 
urządzeń.

10. USB MEDIA

Służy do podłączania lokalnych nośników 
danych. Porty USB nie są przeznaczone do 
podłączania mobilnych urządzeń Apple; żadne 
funkcjonalności, takie jak np. ładowanie, nie są 
obsługiwane. 

11. ANTENA BLUETOOTH

Służy do bezprzewodowej strumieniowej 
transmisji dźwięku przez Bluetooth 
bezpośrednio z większości telefonów, tabletów i 
laptopów. Zobacz szczegóły w sekcji Bluetooth.  

WAŻNE!

Aby korzystać z funkcji odtwarzania 
multimediów przez protokół UPnP, 
z internetowego radia, z serwisów 
streamingowych lub aby pobrać aktualizacje 
oprogramowania, będziesz potrzebował 
połączenia przewodowego Ethernet lub 
bezprzewodowego WiFi z siecią. 

12. USB WIFI

Podłącz dostarczoną kartę (dongle) WiFi do 
właściwego portu USB na tylnej ściance Edge 
NQ – urządzenie musi znajdować się w zasięgu 
twojego routera bezprzewodowego.

WAŻNA UWAGA: Nie podłączaj / odłączaj 
karty WiFi, gdy urządzenie jest włączone.

13. ETHERNET

W celu bezproblemowego odtwarzania plików 
wysokiej rozdzielczości - PCM 176.4kHz, 192kHz 
i DSD128 – należy korzystać z kablowego 
połączenia z siecią.



Zdalne sterowanie

Źródło MUTE/UNMUTE 
(włączanie/
wyłączanie 
wyciszenia)

ODTWARZANIE/
PAUZA Przycisk 
uruchamiania i 
wstrzymywania 

odtwarzania

A1

A2

A3

D1

D2

D3

D4

D5

Bluetooth

AirPlay

Spotify

Cast

Radio 
Internetowe

Media Player

1

2

3

3

6
4

4
2

5

Aby skonfigurować Edge NQ, najpierw pobierz 
aplikację Cambridge Edge Remote ze sklepu 
Apple lub Google Play.

Aplikacja pomoże Ci w konfiguracji Edge NQ 
w sieci domowej, we włączeniu wbudowanego 
Chromecasta i wielu innych czynnościach. 

Aplikacja Edge 
Remote

1. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

2. GŁOŚNOŚĆ

3. PRZYCISKI WYSZUKIWANIA

4. SELEKTOR WEJŚĆ

5. PRZYCISKI PROGRAMOWALNE

Naciśnij i przytrzymaj aby zapamiętać 
aktualne źródło i poziom głośności.

Uwaga: Niedostępne dla kolejki 
odtwarzacza mediów, AirPlay i 
Chromecasta.

6.  ODTWARZANIE /PAUZA & 
WYŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 
WYCISZENIA

Uwaga: Działanie tej funkcji pilota zależy 
od źródła Gdzie będzie to możliwe źródło 
zostanie zatrzymane (pauza), w 
pozostałych przypadkach wyjście źródła 
zostanie wyciszone. Zobacz na poniższą 
tabelę.
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Jak korzystać ze 
Spotify Connect

Jak korzystać ze  
Chromecast built-in

ŁĄCZNOŚĆ Z SERWISEM SPOTIFY

By używać Spotify z Edge NQ wymagana jest 
subskrypcja Spotify Premium. 

Odwiedź spotify.com/premium aby zakupić 
subskrypcję Premium.

By słychać muzyki ze Spotify za pomocą Spotify 
Connect:

1. Podłącz Edge NQ do sieci WiFi

2.  Otwórz aplikację Spotify na telefonie, tablecie 
lub laptopie korzystających z tej samej sieci 
WiFi

3.  Wybierz odtwarzanie utworu i opcję: 
Dostępne urządzenia.

4. Wybierz Edge NQ i zacznij odsłuch.

Odwiedź spotify.com/connect aby dowiedzieć 
się więcej.

Program Spotify jest objęty licencjami stron 
trzecich, dostępnymi tutaj:  

www.spotify.com/connect/third-party-
licenses

EDGE NQ DOSTARCZANY JEST Z 
WBUDOWANYM CHROMECASTEM. 
UMOŻLIWIA CI TO STREAMOWANIE 
ULUBIONEJ MUZYKI Z TELEFONU, 
TABLETA BĄDŹ LAPTOPA DO 
GŁOŚNIKA.

*Działa z kompatybilnymi modelami iPhone®, 
iPad®, telefonów i tabletów z systemem 
Android, z laptopami Mac® i z systemami 
Windows® oraz z Chromebook'ami.

TWÓJ TELEFON JEST TWOIM PILOTEM

Korzystając ze swojego telefonu nie musisz się 
na nowo uczyć obsługi – doskonale wiesz, jak 
przesyłać strumieniowo swoje aplikacje, listy 
odtwarzania, twoich ulubionych artystów - bez 
nowych loginów, bez pobierania dodatkowych 
plików. Proste przeglądanie, kolejkowanie i 
kontrola z dowolnego miejsca w domu.

NACIŚNIJ PRZYCISK CAST

Po prostu naciśnij przycisk Cast w swoim 
urządzeniu mobilnym, aby rozpocząć 
przesyłanie muzyki do Twojego głośnika. 
Wyszukuj, odtwarzaj, pauzuj i rób to lepiej za 
pomocą swojego telefonu.*

*Urządzenie powinno być połączone z tą samą 
siecią WiFi

PONAD 100 APLIKACJI 
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CHROMECAST

Wybieraj spośród milionów utworów 
dostępnych w popularnych serwisach 
muzycznych, takich jak Google Play Music, 
Spotify, Deezer, TuneIn i ponad 100 innych. 
Odkryj więcej aplikacji na stronie ... 
google.com/cast/apps

Skonfiguruj głośnik na telefonie lub tablecie 
google.com/cast/setup

Jak korzystać z 
AirPlay

1. Podłącz swojego Edge NQ do domowej sieci.
2.  Uruchom aplikację, z której chcesz wysyłać 

muzykę przez AirPlay.
3. Naciśnij   lub .
4. Wybierz Edge NQ jako urządzenie AirPlay. 

Z CENTRUM STEROWANIA

By włączyć audio na swoim urządzeniu z 
Centrum Sterowania: Przesuń palcem od dołu 
do góry dowolnego ekranu swojego urządzenia 
by otworzyć Centrum Sterowania.
Kliknij i przytrzymaj  w prawym górnym 
rogu, następnie wybierz Edge NQ.
 



Radio Internetowe

Bluetooth

Użyj aplikacji Cambridge Edge Remote, aby 
wybrać internetową stację radiową, której 
chcesz słuchać. 

Wybranie tej opcji umożliwia Edge NQ 
bezprzewodowy odbiór dźwięku za pomocą 
Bluetooth'a z większości telefonów, tabletów i 
laptopów. 

PAROWANIE 

Aby rozpocząć strumieniowanie muzyki 

wysokiej jakości przez Bluetooth'a musi 
najpierw sparować Twoje wybrane źródło 
multimediów z Edge NQ.

Uwaga: Może sparować i połączyć 
swoje urządzenia z Edge NQ dopiero po 
wybraniu Bluetooth'a jako źródła.



EDGE NQ
11

Specyfikacja

D/A Przetwornik: THD <0.0008%, 20Hz - 20kHz, 24-bit, przy sygnale wyjściowym 1Vrms

THD źródła analogowe:   <0.0008%, 20Hz – 20kHz, przy sygnale wyjściowym 1Vrms 

THD Pasmo przenoszenia:  20Hz-20kHz +/- 0.1dB

S/N (ref 1V sygnał wyjściowy):   >103 dB

Przesłuch między kanałami dla 1kHz:  < -100dB

Maksymalny sygnał wyjściowy:  6Vrms na wyjściu single ended lub 6Vrms + 6Vrms na wyjściu zbalansowanym.

Wejście USB:  USB Audio Class 2.0 obsługujące sygnał PCM w rozdzielczości do 32-bitów i 384kHz PCM,  

oraz DSD do DSD256

Port USB do podłączenia  
zewnętrznych nośników danych:  1 x USB 2.0 z maksymalnym prądem 1A, FAT32 / NTFS / HFS / HFS+

Bluetooth:  Bluetooth: 4.1 (z obsługą Smart/BLE) A2DP/AVRCP obsługujący SBC,  

AAC, Qualcomm® aptX™ i aptX™ HD audio

Wejście TOSLINK: 16/24-bitów 32-96kHz

Wejście koaksjalne SPDIF: 16/24-bitów 32-192kHz

Wi-Fi:   IEEE 802.11 b/g lub n (2.4GHz), zabezpieczenia WEP, WPA, WPA2

Gniazdo:    IEEE 802.3, 10 Base-T lub 100 Base-T

Maksymalny pobór mocy: 100W

Pobór mocy w trybie czuwania :  <0.5W

Wymiary: 120 x 460 x 405mm  (4.7 x 18.1  x 15.9”)

Waga: 10.2kg



Wspierane źródła i formaty

Wpierane źródła streamujące muzykę:
• Radio Internetowe

• Apple AirPlay™

• Chromecast built-in™

• Spotify Connect™

• UPnP

• Bluetooth A2DP/AVRCP ze wsparciem SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ i 

aptX™HD audio 

Odtwarzane przez UPnP lub z podłączonych pamięci USB: 
•  WAV z nieskompresowanym PCM w rozdzielczości 16-32 bitów i  

32-192kHz

• FLAC z bezstratnie skompresowanym PCM w rozdzielczości 16-24 bitów 

i 32-192kHz

•  Apple Lossless (ALAC) z bezstratnie skompresowanym PCM w 

rozdzielczości 16-24 bitów i 32-192kHz

•  AIFF z nieskompresowanym PCM w rozdzielczości 16-24 bitów i 32-

192kHz

•  Microsoft® Windows Media™ Audio (WMA 9 Standard, WMA Pro i 

WMA lossless) 32-320kbps

•  MP3 (CBR lub VBR) 16-320kbps

•  AAC, HE AAC i AAC+ (CBR lub VBR) 16-320kbps

•  OGG Vorbis 32-320kbps

•  DSF i DFF z formatem DSD64 (2.8224 MHz) 

lub DSD128 (5.6448 MHz) 

 Protokoły streamingowe:
•  RTSP (Real Time Streaming Protocol)

•  MMS (Microsoft Media Server Protocol)

•  HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

• HLS (HTTP Live Streaming)

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)

Formaty playlist (list odtwarzania):
• ASX (format firmy Microsoft®)  

• M3U

• PLS

Stream Magic to zastrzeżony znak handlowy firmy Audio Partnership Plc, 
zarejestrowany w krajach Unii Europejskiej oraz innych.

Ten produkt zawiera licencjonowane oprogramowanie GNU Public Licence 
w wersji 2 oraz GNU Lesser Public Licence w wersji 2.1. Kod źródłowy dla 
tego oprogramowania jest dostępny na stronie: http://gpl.stream-magic.
com/

Produkt zawiera technologię, będącą własnością firmy Microsoft 
Corporation, objętą licencją Microsoft Licensing GP. Używanie lub 
dystrybucja tej technologii poza używanym produktem bez uzyskania 
licencji od Microsoft Corporation i/lub Microsoft Licensing GP jest prawnie 
zabronione.

AirPlay działa z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch lub Mac i PC z 
iTunes.

Używanie Works z plakietką Apple oznacza, że dane akcesorium zostało 
zaprojektowane specjalnie do pracy z technologią określoną na plakietce i 
uzyskało certyfikat od programisty potwierdzający, że spełnia wymagania 
i standardy Apple.

Program Spotify jest objęty licencjami stron trzecich, dostępnymi tutaj:

https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/

Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
stanowiącymi własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie 
takich znaków przez Audio Partnership Plc jest oparte na licencji. 
Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich, odpowiednich, 
właścicieli.

Loga Android, Google Play i Chromecast built-in są znakami towarowymi 
Google Inc.

Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, 
zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, i 
został wykorzystany za ich zgodą. aptX to a znak towarowy firmy 
Qualcomm Technologies International, Ltd.,zarejestrowanej w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach, i został wykorzystany za ich zgodą.

Qualcomm aptX jest produktem Qualcomm Technologies International, 
Ltd.
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Rozwiązywanie problemów

odtworzone przez Edge NQ. Niektóre serwery 
mogą obsługiwać autoryzację i dekodowanie 
Microsoft Plaisforsure przed wysłaniem 
zawartości do Edge NQ, ale prawidłowość 
takiej operacja nie jest gwarantowana, 
ponieważ jest to funkcja wyłącznie serwera.

• Jeśli chcesz odtworzyć 24-bitowy plik WAV 
lub FLAC zwykle, z powodu konieczności 
zapewnienia odpowiedniej przepustowości, 
do bezproblemowego odtwarzania potrzebne 
jest przewodowe połączenie Ethernet.

• Sprawdź, czy Edge NQ jest w stanie 
odtwarzać typ pliku, do którego próbujesz 
uzyskać dostęp. 

Jeśli masz problemy z odtwarzanie 
zawartości z nośnika USB sprawdź 
następujące elementy:

• Sprawdź, czy Edge NQ jest w stanie 
odtwarzać typ pliku, do którego próbujesz 
uzyskać dostęp. 

• Z nośników USB Edge NQ jest w stanie 
odtwarzać wyłącznie Pliki nie zabezpieczone 
DRM. Pliki z tym zabezpieczeniem nie mogą 
być odtwarzane. 

• Sprawdź, czy Twoje urządzenie przy zasilaniu 
z portu USB nie wymaga prądu o wyższej 
wartości niż 1A.

• Sprawdź czy format danego nośnika USB jest 
obsługiwany przez Edge NQ.

• Sposób w jaki zorganizowana jest zawartość 
nośnika USB wpływa na to, jak sprawnie 
Edge NQ może tę zawartość przeglądać. 
Wskazane jest tworzenie folderów dla 
artystów, w których powinny być utworzone 
podfoldery dla każdego albumu, który 
dopiero zawierają kolejne ścieżki z tego 
albumu. Biblioteki z tysiącami ścieżek 
przechowywanymi w pojedynczym folderze 
będą powodować spowolnienie przeglądania 
ich zawartości przez Edge NQ.

Jeśli masz problemy z połączeniem Edge 
NQ ze swoją siecią, następujące kroki mogą 
pomóc Ci rozwiązać problem:

• Potwierdź, że komputer może uzyskiwać 
dostęp do Internetu (np. przeglądać strony 
internetowe)używając tej samej sieci.

•   Jeśli masz sieć WiFi zabezpieczoną hasłem, 
sprawdź, czy wprowadziłeś poprawny login 
lub hasło. Pamiętaj, że w przypadku loginów 
w formacie tekstowym wielkość liter ma 
znaczenie. 

Jeśli Twój Edge NQ łączy się z siecią, ale nie 
jest w stanie odtworzyć konkretnych 
internetowe stacji radiowych, może to 
być spowodowane jedną z następujących 
przyczyn:

• Dana stacja w danym momencie nie nadaje 
swojego programu (pamiętaj, że może 
znajdować się w innej strefie czasowej).

• Stacja osiągnęła maksymalną dozwoloną 
liczbę jednoczesnych słuchaczy.

• Stacja całkowicie zakończyła swoją 
działalność.

• Połączenie internetowe między serwerem 
(który często znajduje się w innym kraju) i 
Twoim urządzeniem jest zbyt wolne.

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem z 
pomocą protokołu UPnP 
sprawdź następujące elementy:

• Upewnij się, że wybrane oprogramowanie 
serwera UPnP 
obsługuje typ pliku, który próbujesz 
odtworzyć. Niektóre serwery nie obsługują 
np. plików FLAC.

• Edge NQ odtwarza pliki wyłącznie bez 
zabezpieczenia DRM. Pliki, w których 
zastosowano DRM, mogą nie zostać 

Jeśli masz problemy z Edge NQ, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie pod adresem   
http://techsupport.cambridgeaudio.com 
 

Przycisk 

ID:  xxxxxxxx   SP:  xxx-x-xxx   IP: xxx.xxx.xxx.xxx   NS: Wired iNet
CDB: x.xx   FPC: x.xx   BT: x.xx   USB: x.x   ARC: x.x   WR: xx
I6: xxxx::xxxx:xxx:xxxx:xxxx   MW: None   ME: xxxxxxxxxxxx

Chromecast built-in: x.xx.xxxxx

ECO mode standby
Network reconnect

Edge NQ

Factory reset
Exit menu

Strona webmin umożliwia zmianę ustawień 
Edge'a NQ oraz instalację aktualizacji 
oprogramowania układowego.

Aby wyświetlić stronę webmina, wprowadź 
adres IP urządzenia Edge NQ do przeglądarki 
na komputerze, telefonie lub tablecie 
podłączonym do tej samej sieci.

Adres IP Edge NQ można znaleźć w menu 
Setup. Aby wejść do menu ustawień (Setup), 
naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na 
przednim panelu przez kilka sekund, w czasie 
gdy urządzenie jest włączone. Użyj selektora 
źródeł, aby przeglądać kolejne ustawienia, 
a po wyborze właściwego naciśnij przycisk 
zasilania, aby zatwierdzić wybór.

Webmin
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