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LAB12 DAC1 El Yapımı Dijital-Analog Dönüştürücü

DAC1 SE artık sizin!

LAB12 El Yapımı Dijital-Analog Dönüştürücüyü (DAC) tercih ettiğiniz için teşekkürler. Cihazda bulunan her bir
bileşen pürüzsüz ve işlenmemiş bir ses sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek hızda örneklemesiz dönüştürmeyle
saf analog sese, sofistike bir konfigürasyon uygulanmış, birbiriyle uyumlu ve paralel 8 adet Philips TDA1543 ile
ulaşılmakta, Dual triyot lambalı I/V katıyla da pürüzsüz bir çıkış elde edilmektedir. Cihazın tüm bileşenleri saatlerce
süren dinleme ve testlerden sonra ve nihai sonucu etkileyen her bir detaya azami dikkat sarf edilerek özenle
seçilmiştir. Ultra sağlam yapısı, elle uygulanmış cilası, lüks otomobil renkleri ve retro tarzı V/U metreleriyle DAC1 SE
artık sizin.

Büyük özenle seçilmiş, birbirine uyumlu parçalardan oluşan DAC’nizin tamamen el yapımı olduğunu
unutmayınız. DAC1’in en ideal performansına ulaşabilmesi için en az 200 saatlik dinleme yapılmış olması gerekir.
Bu süre içinde tüm bileşenler “ısınma” evresinden stabil duruma geçer.

Yeni DAC1 SE’nizi kurmadan önce, cihazınızın özelliklerine aşina olabilmeniz için bu kullanım kılavuzunu dikkatle
okumanızı tavsiye ederiz. Biz müziğe ve ses cihazlarına aşığız, bu sebeple elinizdeki ürün içimizdeki bu duyguların
ve kişisel ilgimizin bir sonucudur.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler ihbar yapılmaksızın değişime tabidir. Bu kılavuzun en güncel versiyonu resmi web
sitemizde yer almaktadır. http://www.lab12.gr

Ambalajdan çıkarma

LAB12 DAC1 kutusundan dikkatle çıkartılmalıdır.
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Özellikler

 Koaksiyel spdif ve USB2 giriş 24/96Khz
 8xTDA1543 - Yüksek hızda örneklemesiz moda (tam uyumlu)
 New Old Stock (NOS) SQ Tube I/V analog çıkış katı
 6 adet ayrı regüle edilmiş güç kaynağı ve Gold Nichicon Capacitors
 Dale 1% (dijital kat) ve AB karbon rezistanslar (analog kat)
 Jantzen Superior-z Bağlantı Kapasitörleri
 Titreşim yalıtımlı çift şasi
 Altın kaplama RCA Teflon (giriş, çıkış)
 Çıkış sinyali için analog retro tarz VU metreler
 Metalik cila (Lexus white, Etna black, özel renk seçimi)

Kurulum ve Yerleştirme

LAB12 DAC1 Special Edition sağlam ve düz bir zemine yerleştirilmelidir. Cihazı bir ısı kaynağının yanına
yerleştirmekten kaçınınız, çünkü bu durum, cihazın performansını ve emniyetini riske atabilir. DAC’nizin
üzerine asla başka bir cihaz yerleştirmeyiniz. Lüks ve ince bir cila uygulanmış olan ön paneli yumuşak ve kuru
bir bezle temizleyiniz.
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Ön Panel Göstergeleri

DAC1 Ön paneli

Ön panelde üç adet LED gösterge ve iki adet VU metre
bulunmaktadır.
Ortadaki LED (A) cihazın açık olduğunu gösterir.
B ve C LED göstergeleri DAC1 Special Edition’ın bir giriş sinyalinde başarıyla sabitlendiğini gösterir.
3 adet LED göstergenin solunda ve sağında iki adet retro tarz VU metre (D ve E) bulunmaktadır. Her bir kanalın
dB ölçeğine göre çıkış düzeyini net bir şekilde görebilirsiniz.

Arka Panel Bağlantıları

DAC1 Arka
panel

Arka panelde giriş ve çıkış bağlantı noktalarını bulabilirsiniz.
Sol tarafta bir çift tek uçlu RCA analog ses çıkışı konektörü bulunuyor (A ve B)
Arka panelin tam ortasında dijital girişler yer almaktadır. Seçim anahtarını (D) kullanarak RCA coaxial 75 ohm
spdif veya USB2 (E) giriş seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz. Her iki giriş de 96 kHz/24bit’e kadar alabilir.
Sağ tarafta IEC AC girişi (F) bulunuyor. IEC girişin altında ise ana sigorta yuvası (G) ve güç şalteri (H) yer alıyor.
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Ana bağlantılar

Duvardaki prizinizle IEC girişini kaliteli bir güç kablosuyla bağlayın. Güç kablosunu bağlamadan önce duvar
prizinizin iyi bir topraklama sağladığından emin olun. Cihazınız 230 – 240 Volt Alternatif akımla çalışmaktadır
(50 Hz). (DAC1 Special Edition LAB12 Knack Güç Kablosu kullanılarak ayarlanmış ve kalibre edilmiştir.)

Preamplinizi veya Entegre Amplinizi Bağlayın

Analog çıkışı Preamplinizin veya entegre amplinizin analog hat düzeyi girişlerinden birine bağlayın. Kanal
bağlantılarının doğru olduğundan emin olun. Bağlantı için kaliteli bir çift ara bağlantı kablosu kullanmanızı
tavsiye ederiz.

Dijital Çıkış Kaynağınızı Bağlayın

Dijital çıkış kaynağınızın spdif 75ohm dijital çıkışı olduğundan emin olun. Dijital ara bağlantı kablosunu
kaynak çıkışından DAC1 Special Edition’ın koaksiyel bgirişine bağlayın. DAC’nin arka panelinde yer alan seçim
anahtarını kullanarak koaksiyel girişi seçin. Önce DAC1 Special Edition’ı, daha sonra dijital kaynağınızı çalışır
konuma getirin ve üzerindeki ses çıkışını aktif hale getirin. Böylece led göstergeler (B ve C) açık konuma
gelecektir. Dijital sinyallerin en iyi şekilde aktarılabilmesi için kaliteli bir dijital ara bağlantı kablosu kullanın
(75 ohm).

Bilgisayarınızı bağlayın

Cihazınızdan en ideal performansı elde edebilmeniz için daima kaliteli, ses cihazlarına uygun USB kablo
kullanınız. Bilgisayarınızı, DAC1 Special Edition’ın USB girişine bağlamadan önce, cihazın sürücülerini
yüklemeniz gerekmektedir. Bu sürücülere size verilen CD-ROM’dan ulaşabilirsiniz. Talimatları izleyerek
kurulum tamamlandıktan sonra DAC’nizi bağlayınız. Kurulum ve bağlantı işi tamamlandıktan sonra geriçalım
cihazlarınızın USB çıkışını seçmeniz gerekmektedir (maksimum 96 Khz/24 bit). DAC1 Special Edition’da
bulunan seçim anahtarıyla USB girişini seçin. Her şey yolunda ise leg göstergeler yanacaktır (B ve C).

Cihazınızın güvenliği için

! Herhangi bir bağlantı yapmadan önce cihazının kapalı olduğundan emin olunuz.

! DAC1 Special Edition’ı daima amplinizi açmadan birkaç saniye önce açmanız ve aynı şekilde,
amplinizi kapatmadan birkaç saniye önce kapatmanız gerektiğini unutmayınız.
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Teknik
Özellikler

 DAC: 8x TDA1543
 Güç: 230/240 Vac 50Hz
 Güç tüketimi: 80 watt max (1A fused)
 Girişler: 1xSPDIF (Coaxial RCA), 1xUSB2
 Frekans cevabı: 20Hz to 20 KHz +0dB/-1dB
 Nominal çıkış düzeyi: 2.2Volt RMS
 THD @1Khz (0dBfs): < 0.09%
 Boyutlar (GxYxD): 43cm x 11cm x 29cm
 Ağırlık: 6 Kg

Garanti

Bu cihaz lambası hariç, satın alındığı günden itibaren 2 yıl süreyle garanti altındadır.
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Special Edition DAC’nizin kimliği

Bağlantı
Kapasitörleri

Jantzen Superior-z

Çıkış
lambası

Philips Jan  6922

1Khz 0dB’de Max çıkış 2.15 Volts

Ön panelin rengi Gray Matt _
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