SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

KONWERTER AUDIO D/A DIGITAL ANALOG
AK319C

1. Użytkowanie konwertera:
Konwerter audio służy do konwersji dźwięku cyfrowego audio (z urządzeń wejściowych –
INPUT), wykorzystujących port cyfrowy SPDIF (Toslink) bądź koncentryczny kabel RCA
(Coaxial), do dźwięku analogowego audio (do urządzeń wyjściowych – OUTPUT),
wykorzystujących standardowy, dwukanałowy Cinch (2x RCA) z kanałem prawym i lewym.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Konwerter cyfrowego sygnału Digital audio Toslink/Coaxial do dźwięku analogowego dwukanałowego stereo RCA CINCH L+R. Adapter DCA jest niezwykle przydatny w
przypadku posiadania sprzętu audio starszego typu wyposażonego w analogowe
złącza RCA oraz nowoczesnego telewizora z cyfrowym audio Toslink SPDIF. Sprawia
to że nasz konwerter audio znajdzie dla siebie wiele zastosowań w warunkach
domowych.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Konwerter przeznaczony do konwersji cyfrowego sygnału audio z wejścia
Coaxial/Toslink do analogowego dźwięku stereo (2x RCA)
Cyfrowe wyjście sygnału audio jest 2-kanałowe nieskompresowane LPCM
(Linear Pulse Code Modulation) z częstotliwością próbkowania 48 kHz.
Nie wymaga żadnych sterowników - technologia Plug & Play.
Kompaktowe wymiary adaptera - bardzo łatwa instalacja i obsługa.
Dioda LED sygnalizująca pracę urządzenia.
Kabel zasilający USB w zestawie.
Kabel optyczny o długości 1 m gratis!

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•

Wejście audio: Toslink (SPDIF cyfrowy), 1 x RCA (koncentryczny Coaxial)
Wyjście audio: Chinch 2 x RCA (L/R) - kanał lewy i prawy
Częstotliwości próbkowania dźwięku: 32, 44.1, 48, 96 KHz
24 bitowy przetwornik audio
Pobór mocy: 0,5 W
Wymiary: 52 mm x 42 mm x 26 mm
Opakowanie: kartonowe pudełko

- Przed pierwszym użyciem konwertera, należy go podłączyć do portu USB DC 5V.
- W części obudowy oznaczonej INPUT podłączamy dołączony w zestawie kabel Toslink (bądź
własny) albo koncentryczny 1x RCA - następnie drugi koniec kabla optycznego podłączamy do
urządzenia wejściowego (np. nowoczesny telewizor czy konsola do gier z portem optycznym)
- Z drugiej strony obudowy oznaczone OUTPUT podłączamy kabel stereo 2x RCA Cinch
(pamiętając o rozróżnieniu lewego i prawego kanału audio analogowego) – następnie drugi
koniec kabla Cinch podłączamy do urządzenia wyjściowego (np. starszy zestaw Hi-Fi czy
słuchawki).
- GOTOWE – Po prawidłowym podłączeniu urządzenie wyjściowe z pomocą konwertera
rozpozna otrzymany z urządzenia wejściowego dźwięk cyfrowy i odtworzy go.
2. Uwagi i środki ostrożności:
•
•
•
•

Nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia! Czynności serwisowe należy zawsze
zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
Stosuj się do wskazówek załączonych w niniejszej instrukcji, aby nie uszkodzić
konwertera jak i podłączanych do niego zewnętrznych urządzeń.

