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Sanskirt 6th DAC



Drodzy użytkownicy:

Dziękujemy za wybór Sanskirt DAC. 

Sanskirt wykorzystuje wysokiej klasy komponenty,
aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku. 
Staranne wykonanie, elegancja, prosta obsługa.
Sanskirt to szlachetne doznania dźwiękowe oraz
wizualne.
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• Wbudowana regulacja MCU, funkcja pamięci
wyboru źródła wejścia oraz wyjścia w przypadku
braku zasilania.

• Wielofunkcyjne złącze wejściowe, wskaźnik LED
źródła wejściowego i wyjściowego.

• Obudowa, pokrętło oraz przyciski wykonane z 
aluminium.

• Pojedyńczy przycisk wyboru źródła ułatwiający
obsługe urządzenia.

• Uniwersalny zasilacz (100 - 240 V AC).

• Dostosowany kabel USB.

Główne cechy:
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Oznaczenie części:
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K. Złącze kabla zasilającego
J. Złącze USB - PC
I. Wejście optyczne
H. Wejście coaxial
G. Wyjście prawego kanału
F. Wyjście lewego kanału
D. Wskaźnik wejścia optycznego
C. Wskaźnik wejścia coaxial
B. Wskaźnik zasilania/gotowości
A. Przełącznik wyboru źródła
E. Wskaźnik wejścia USB
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Działanie:

A. Przełącznik wyboru źródła
(1). Wcisnięcie i przytrzymanie włącza/wyłącza urządzenie.
(2). Wciśnięcie dla wyboru źródła wejściowego: USB/OPTICAL/
COAXIAL. 
B. Wskaźnik zasilania/gotowości.
Zielony: zasilanie, czerwony: gotowość. Miganie diody 
na zielono oznacza brak sygnału wejściowego.
C. Wskaźnik wejścia coaxial - podświetlony oznacza wybór 
źródła coaxial.
D. Wskaźnik wejścia optycznego - podświetlony oznacza wybór 
źródła optycznego.
E. Wskaźnik wejścia USB - podświetlony oznacza wybór 
źródła USB.
K. Złącze kabla zasilającego. Należy korzystać z zasilacza DC 9V.
Napięcie nie może przekraczać DC 9 V, w przeciwnym razie 
dojść do uszkodzenia urządzenia. 
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Specyfikacja:

• Wejścia: USB/optyczne/coaxial
• Poziomy wyjściowe: 2,0 Vrms
• THD+N: 0,0007 % (-3 dBFS)
• Zakres dynamiki: 113 dB
• SNR: 115 dB
• Separacja kanałów: 110 dB
• Tryb transferu USB: kompatybilny z asynchronicznym
• Kompatybilność USB: Windows XP/7/8/8.1, MacOS X 10.6
(lub nowszy), IOS 5.0 (lub nowszy), Android 4.0 (lub nowszy),
Linux
• Głębia bitów: 16 - 32 bit (USB), 16 - 24 bit (coaxial, optyczne)
• Częśtotliwość próbkowania: 32 kHz - 192 kHz
• Pobór mocy: 3,1 W
• Pobór mocy w stanie gotowości: 0,8 W
• W zestawie: Sanskirt 6th x1 / Instrukcja x1 / 
Kabel USB / Zasilacz x1.
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Ostrzeżenia:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie należy narażać urządzenia na zalanie lub wilgoć.
Nie należy instalować go na ciasnych przestrzeniach
takich jak biblioteczka lub szafa. Aby uniknąć pożaru,
nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych
żadnymi przedmiotami.

Nie należy umieszczać zapalonych świec na urządzeniu.
Urządzenie powinno być umieszczone w sposób 
umożliwiający natychmiastowe odłączenie
przewodu zasilającego z gniazda w przypadku awarii.

Ryzyko porażenia prądem! Nie należy rozmontowywać
urządzenia  - brak wewnętrznych części do samodzielnej 
naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem. Wyłącznie do użytku domowego.
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Gwarancja

(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD 
objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt
zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy
w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj.
od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do
niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania,
czy prób naprawy produktu.
c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów. 
d.  Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nieodpowiiego zasilacza.
e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu
lub faktury VAT.)
(4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy
o kontakt ze sprzedawcą produktu.  
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Niniejszym SMSL oświadcza, że Sanskirt 6th DAC 

jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi

postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,

do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.
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