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1. BEMUTATKOZÁS 

 

A Core Audio Kft. termékeinek fejlesztése közel 10 éves múltra tekint vissza. Cégünk először a 

PC-alapú audio lejátszás tökéletesítésével kezdte meg tevékenységét. A fejlesztést végző 

szakemberek, tervező mérnökök hamar rájöttek arra az alapvető problémára, hogy a 

forrásoldal sávszélességének növelését csak úgy lehet a teljes hang-reprodukciós láncon végig 

vezetni a hallgató felé, ha a forráskészülék után következő berendezések, eszközök is fel 

vannak készítve a megnövekedett információ fogadására. Célunk ezen termék 

megalkotásakor az volt, hogy a forráskészülék felől érkező digitális jeltömeget USB/SPDIF 

átalakítónk megfelelő interfészként a fogadó oldallal ideális módon – minimalizált 

információvesztés illetve átalakítás mellett – tudja átadni a digitál-analóg konverter irányába. 

Úgy hisszük, hogy a készülék megalkotásakor kitűzött célok azért voltak szükségesek, mert az 

USB csatlakozó portról az audiofil szempontok maximális érvényesülésével tud a digitális jel 

leválni és koax vagy AES/EBU csatlakozókon keresztül tovább haladni a digitál-analóg 

konverter irányába. Különlegessége a terméknek, hogy fel van szerelve i2S kimenettel is, ami 

ráadásul differenciál erősített. Így tudjuk garantálni vásárlóink számára a legmagasabb 

műszaki szinvonalat. A Core Audio Kft. jelen terméket több éve folyamatosan tesztelte és 

fejlesztette, sok felhasználó elégedetten használja rendszerében a mai napig. A fejlesztéseink 

azonban a technika legújabb vívmányainak köszönhetően nem állnak/állhatnak meg, 

termékünket igyekszünk folyamatosan az elérhető legmagasabb műszaki színvonalon tartani, 

így jelen termékünk már a 2018-ban továbbfejlesztett 3. generációs átalakító panelt 

tartalmazza együttműködve az i2S kimeneti porttal. 

 

Számunkra kiemelten fontos, hogy megtisztelt bizalmával és cégünk termékét választotta. 

Ezzel mi is úgy érezhetjük, hogy a megfelelő úton haladunk a termékeink fejlesztésével. 

 

Köszönjük a belénk fektetett bizalmát! 

 

                    a Core Audio csapata 
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TERMÉKLEÍRÁS 
 

A berendezés megalkotásakor a kiindulási alapot az USB/SPDIF átalakító (bridge) panelja adta. 

Ezen panel tartalmazza azokat az alapvetően szükséges elemeket, amelyek nélkül a minőségi 

digitális adattovábbítás nem valósulhatna meg. Eköré a panel köré terveztük megfelelő 

méretezés mellett a komplett terméket. 

A berendezés megalkotásakor elsődleges szempont volt a maximális rezgéscsillapítás és 

hőelvezetés valamennyi alkatrész esetén. Már a tervezéskor figyelembe vettük, hogy milyen 

részegységekből épül fel az összes fő alkotóelem, ezekről az egyes elemekről milyen 

hőmennyiséget kell el disszipálni, és melyek azok amik különösen érzékenyek a rezgésekre. A 

tervezés során úgy döntöttünk, hogy a leginkább megfelelő megoldás erre a feladatra egy 

alumínium monoblokk ház kifejlesztése. Ennek a háznak a megfelelő balansszal kell ellátni a 

high-end minőséget képviselő építőelemek hőelvezetését és rezgéscsillapítását. A monoblokk 

alumínium ház képviseli a Core Audio Ultimate High-End termékvonalára jellemző 

formavilágot is. 

A berendezés 230V/50Hz bemenő feszültséggel működik, a tápellátása teljes mértékben 

minden fokozat számára elválasztott alacsony zajú analóg tápkörrel történik. Rövid és 

optimalizált PCB vezetősávokat alkalmazunk. A külső áramellátáshoz beépített magas 

minőségű Furutech IEC szabványú aljzatot használunk. 

A belső kábelezés a lehető legmagasabb minőséget képviselő Siltech ezüst vezetőszálakat 

tartalmazó kábelekkel történik.  

A tápkörről történő hőelvezetésben aktívan részt vesz a készülékház erre kialakított része is. 

A berendezés központi paneljén találhatók többek között az XMOS chip vezérlését végző 

órajel, a 44.1 kHz  és 48 kHz standard órajelek (és ezek többszörösei 88.2 kHz, 176.4 kHz, 96 

kHz, 192 kHz) vezérléséhez szükséges órajel és külön az USB port vezérlését is egy külön órajel 

látja el. Valamennyi felhasznált órajel Crystek alacsony jitterrel rendelkező egyedi, a Core 

Audio számára készített órajel. Minden fokozatban extrém rövid jelutak vannak, magas 

minőségű alacsony hőfokfüggésű alkatrészek felhasználásával. 

A Core Audio Ultimate USB/SPDIF konverter el van látva i2S – HDMI kimeneti porttal is, ezáltal 

a jelenleg elérhető egyik legújabb összeköttetésű szabványú porttal rendelkező készülékekkel 

is összeköthető. 
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A központi vezérlő panel tartalmazza a legújabb generációs XMOS XU216 16 magos 

mikrokontrollert, ezzel garantálva a magas felbontású anyagok minőségi átküldését a jelúton. 

A megfelelő működés eléréséhez szükséges volt a gyári XMOS chip módosítása is, tehát a 

referencia XMOS dizájntól eltértünk a termék készítésekor, az eredeti működésétől eltérő 

elven működik. 

 

A készülék frontoldala és fedlapja: 

A berendezés előlapján található a LED indikátorral ellátott bekapcsoló/kikapcsoló gomb. Az 

átalakító bekapcsolásához a gombot kell benyomni annak kattanásáig. A bekapcsolt állapotot 

a LED indikátor kék körben történő világítással jelzi vissza. 

  
 

A készülék hátlapja: 

 

POWER ON/OFF 

230V/AC/50Hz USB 2.0 – 
B-type IN 

AES/EBU , S/PDIF OUT 

i2S 
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A készülék hátlapján találhatók az alábbi csatlakozók: 

- IEC dugalj: a berendezés tápellátásáról gondoskodó tápkábelt kell ide csatlakoztatni. 

Színes pöttyel jelöltük a helyes fázis helyét. 

- USB bemenet: szabványos USB 2.0  B típusú kábel fogadására alkalmas csatlakozó, a 

forráskészülék felől érkező jelet ezen a csatlakozón keresztül képes fogadni a 

berendezés 

- AES/EBU kimenet: 110 ohm kábel csatlakozására alkalmas szimmetrikus kimenet 

- S/PDIF – RCA kimenet: 75 ohm kábel csatlakoztatására alkalmas kimenet 

- i2S – HDMI kimenet: differenciált erősített i2S kábel fogadására alkalmas kimenet 

 

 

2. CSOMAG TARTALMA 

 

a., Core Audio KARUNA Ultimate USB/SPDIF átalakító fekete színben és limitált liquid metal 

színben 

b., Használati útmutató 

c., XMOS drivert tartalmazó telepítő pendrive (USB 2.0) vagy letölthető a www.coreaudio.eu 

honlapról a termék lapjáról 

d., plüss védőhuzat 
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
 

Jellemző termékparaméterek 

Aluminium monoblokk ház 

Passzív hűtés 

Fekete és limitált Liquid Line szín 

SMD panel technika alkalmazása 

Teljes rezgéscsillapítás az SMD panelen, tápkörökön 

Siltech high-end belső kábelezés 

Full analóg tápellátás 

Jellemző műszaki paraméterek 

Feszültség 220-240 V (50Hz) 

Áramfogyasztás max. 10 W 

Digitális kimenetek AES/EBU-XLR, S/PDIF-RCA, i2S-HDMI 

Digitális bemenetek USB 2.0 (type B) 

Órajelek (3db) 1db (44,1 kHz, 48 kHz), 1db (USB), 1db (XMOS) CRYSTEK 

Támogatott felbontások   

  USB:  16bit / 44,1 - 48 kHz 

  24bit / 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 - 192 kHz 

.dsd, .dsf anyagok kezelése 

A berendezés a legújabb xCORE XU216-512 modifikált chippel van 
felszerelve, amely a .dsd és .dsf fájlok konverziójában is részt vesz 
     PCM 24bit / 96kHz felbontásra vagy 
     PCM 24bit / 192kHz felbontásra 
        foo_dsd_asio és Kernel Streaming kezelése 
     i2S porton keresztül DSD512 natív anyagok is kiküldhetők 

Tömege 21kg (netto) 

Méretei: 487 x 315 x 60 mm 

Ideális működési 
hőmérséklettartomány  +10 ∘C -  +40 ∘C 

Szoftveres támogatás Windows 10, MacOS, Linux Plug&Play támogatott 
XMOS telepítő driver mellékelve pendrive-on 
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3. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - DRIVER 

 

A berendezést kizárólag úgy használja, hogy az első használatot megelőzően a megfelelő 

driver programot feltelepítette gépére (mellékelt pendrive-on, vagy honlapunkon a termék 

adatlapján a legfrissebb driverek letölthetőek). 

A legfrissebb verziószámú Windows 10 Home, MacOS 10.13, Linux disztribúciók már 

tartalmazzák a megfelelő USB csatlakoztatáshoz szükséges XMOS drivereket. Ennek ellenére 

mi azt javasoljuk termékünket az általunk mellékelt, kipróbált meghajtóprogrammal használja, 

így tudjuk biztosítani a berendezés tervezett működését. 

FONTOS: a telepítés megkezdésekor még ne legyen összekötve USB kábellel a készülék és a 

forráskészülék, valamint minden más alkalmazást zárjon be! 

 

a., Első lépésként másolja a pendrive-on található, vagy a honlapunkról letöltött driver telepítő 

fájl-át ( XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2023_v3.34.0.exe) egy Ön által kiválaszott 

mappába. 

b., Kattintson a telepítőfjálra dupla klikkel 

c., A telepítő elindítását követően a következő ablak ugrik fel: 
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d., A Licensz-feltételek elfogadásánál pipálja be a négyzetet, majd kattintson a Next gombra. 

e., Program telepítési mappájának megadása: 
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f., Telepítés befejezése: 
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g., Telepítő varázsló bezárása: 

 

 
 

h., Médialejátszó programokban a Beállítások menüpontnál lehet kiválasztani milyen 

hangeszközt kívánunk használni, jelenleg még mivel az eszköz USB kábelen nincs bedugva, 

így ebben a pontban nem lesz változás: 
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i., A forráskészülékünkből kijövő USB kábelt dugjuk be a készülékbe és kapcsoljuk be, ekkor 

az alábbi feliratot kell kapnunk a képernyő jobb alsó sarkában: 

 

 
 

j., A médialejátszó program Beállítások menüpontjában immár kiválasztható az  

    „xCore USB Audio 2.0 (Kernel Streaming) , a berendezés felhasználásra kész. 
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4. KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA: 

 

A készüléket csak azután kapcsolja be a Bekapcsoló gomb segítségével, miután 

valamennyi szükséges kábelt (tápkábel, USB bemenet,  AES/EBU, SPDIF, i2S kimenet) 

csatlakoztatta valamennyi készülék megfelelő csatlakozójába! 

 

A maximális USB-kábel hossz nem haladhatja meg a 3m hosszúságot! Általunk 

ajánlott hosszúság 1m és 2m között van.  Az AES/EBU valamint S/PDIF kábelekből 

maximum 3m hosszúságot javaslunk. i2S kábelből 0,6m-nél hosszabbat nem ajánlunk 

használni. 

 

Sérült borítású, érintkezési hibás, sérült csatlakozójú kábeleket ne használjon! 

 

A helyes bekapcsolási sorrend: 

o Erősítő berendezések 

o USB/SPDIF konverter 

o Digital/analóg konverter (DAC) 

o Forráskészülék 

 

Az USB/SPDIF konverter bekapcsolásának MINDEN esetben meg kell előznie a 

forráskészülék bekapcsolását, mivel ebben az esetben előfordulhat, hogy a 

forráskészülék nem érzékeli a konvertert vagy az operációs rendszere lefagy. 

 

A készüléket lejátszás ideje alatt soha ne húzza ki sem a forráskészülékből, sem pedig 

a DAC-ból, mert a készülék fizikailag is károsodhat. 

 

A készülék burkolatát megbontani amíg az áram alatt van, szigorúan tilos és 

életveszélyes! 
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Folyamatos használatban maximum 10 órát javasoljuk használni a berendezést a 

beépített órajelgenerátorok élettartamának megőrzése érdekében. 

 

Szimmetrikus összeköttetés:   AES/EBU csatlakozókábellel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális koax összeköttetés:   S/PDIF csatlakozókábellel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forráskészülék DAC 
USB/SPDIF 
konverter 

USB 
kimenet 

USB 
bemenet 

AES/EBU 
kimenet 

AES/EBU 
bemenet 

Forráskészülék DAC 
USB/SPDIF 
konverter 

USB 
kimenet 

USB 
bemenet 

S/PDIF 
kimenet 

S/PDIF 
bemenet 
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5. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK: 

 

A Core Audio Kft. valamennyi általa készített és forgalmazott berendezésre a megvásárlás 

napjától számított 1 éves garanciát biztosít. 

A garancia kizárólag a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett meghibásodásokra 

vonatkozik. 

 

A termék panelja, tápja és a készülékház megjelölt összetevőket tartalmaz, amelyek jelzik ha 

a berendezés burkolatát megbontották, alkatrészeit elmozdították. Amennyiben a garanciális 

időn belül a berendezés külső burkolatát megbontják, alkatrészeit cserélik, módosításokat 

hajtanak végre rajta, így eredeti állapota megváltozik a garancia azonnal megszűnik, a Core 

Audio Kft. a garanciális javítást, visszavételt, cserét megtagadja. 

A berendezés leejtéséből, ütődéséből, valamint szállításakor történő sérüléséből fakadó 

károkért a Core Audio Kft. nem vállal felelősséget. 

 

3 hét időtartamot meghaladó garanciális  javítás esetén a Core Audio Kft. cseredarabot biztosít 

a vásárló számára. A cseredarab megóvásáról a vásárló köteles gondoskodni, az abban okozott 

kárért maradéktalanul helytállni köteles. 

 

6. HIBAKERESÉS: 

 

a., A berendezés bekapcsolás hatására sem kapcsol be 

Ellenőrizze, hogy a berendezés hátulján levő 230V csatlakozóba, valamint a tápellátást 

biztosító kábel másik végén található csatlakozó az elosztóba, vagy fali aljzatba megfelelően 

csatlakozik-e. 

Vizsgálja meg, hogy az esetlegesen használt tápelosztó főkapcsolóját bekapcsolta-e, amibe 

a készüléket bedugta, illetve a tápelosztó áram alá van-e helyezve. 
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Előfordulhat, hogy a bekapcsológombot nem nyomta meg megfelelő mértékben, így a 

mikrokapcsoló visszaugrik alapállapotába. A megfelelő bekapcsolást a bekapcsológomb 

körül körívben világító fehér led-es megvilágítás jelzi. 

 

b., A berendezés nem csatlakozik a forráskészülékhez, PC-hez 

Ellenőrizze, hogy az USB-kábel amit használ megfelelően működik-e (nincs-e megtörve, 

nem sérült, csatlakozói megfelelőek-e). 

Ellenőrizze, hogy az USB-kábel mindkét vége megfelelően van-e bedugva az előírt helyükre. 

Ellenőrizze, hogy az USB/SPDIF konvertert áram alá helyezte-e és bekapcsolt állapotban 

van-e. 

Ellenőrizze, hogy az aktuális legfrissebb telepítő driver van-e feltelepítve a forráskészülékre 

és a lejátszó programban, illetve operációs rendszerben elsődleges hangeszköznek van-e 

kiválasztva az „xCORE USB 2.0 Audio” eszköz. 

 

c., A berendezés nem csatlakozik a DAC-hoz 

Ellenőrizze, hogy az USB/SPDIF konvertert áram alá helyezte-e és bekapcsolt állapotban 

van-e. 

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt DAC-ot is áram alá helyezte-e és bekapcsolt 

állapotban van-e. 

Ellenőrizze, hogy az S/PDIF kábel amit használ megfelelően működik-e (nincs-e megtörve, 

nem sérült, csatlakozói megfelelőek-e). 

Ellenőrizze, hogy az S/PDIF kábel mindkét vége megfelelően van-e bedugva az előírt 

helyükre, különös tekintettel a kábel irányítottsága megfelelő-e! 

Amennyiben AES/EBU kábelt használ vizsgálja meg nincs-e megtörve, nem sérült, 

csatlakozói megfelelőek-e. 

 

Amennyiben a fenti hibakeresések nem vezetnek eredményre, kérem vegye fel a kapcsolatot 

a Core Audio Kft. szervizével a www.coreaudio.eu honlap terméktámogatás részén. 
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7. ELEKTROMOS SZABVÁNYOKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS 

 

 

A Core Audio Kft. ( 1238 Budapest, Grassalkovich út 40. ) mint a termék gyártója kijelenti, hogy  

 

KARUNA ULTIMATE USB/SPDIF átalakító 

 

terméke megfelel az alábbi szabványok előírásainak: 

 

MSZ EN 55014-1 (2017) – CISPR 14-1:2016 

MSZ EN 55014-2 (2012) - CISPR 14-2:2016 

MSZ EN 55020 (2004) – CISPR:2002 

MSZ EN 55024 (2011) – CISPR 24:2010 

IEC 61000-3-2 (2014) 

IEC 61000-3-3 (2013) 

 

 egyetértésben a 2006.12.12-i  2006/95/EC számú Direktívával. 

 

Kelt.: 2019.05.19. Budapest 

 

        .............................................. 

            ügyvezető 

                      Core Audio Kft. 

 

 

 

 

  



                             Core Audio KARUNA ULTIMATE USB/SPDIF átalakító MKi 

Core Audio Kft. – Hungary                                  Minden jog fenntartva.  2019.05.19 
www.coreaudio.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


