
805M MONOBLOCK AMPLİ KULLANIM KILAVUZU



AM Hi-EndMusic 805M, Pure Class A, Tek Uçlu (Single Ended) Monoblock’u satın aldığınız için tebrikler.
Artık fiyatı oranında dünyanın en iyi amplifikasyon sistemlerinden birine sahipsiniz. Bu ampli 14 yıllık titiz
bir araştırma ve geliştirme sürecinin sonucunda ortaya çıkmış bir üründür.

Ambalajdan çıkarma ve montaj:

Amplinin bileşenlerini kartonlarından dikkatli bir şekilde çıkartın. Çok ağır olduklarından amplinin hasar
görmemesi ya da onları kaldırırken sizin zarar görmemeniz için çok dikkatli olmak gerekmektedir. 805
tüpün ambalajını dikkatle çıkartın. Tüp montaj düzeneği bir adet bağlama somunu piminden
oluşmaktadır. Tüpü yuvasına yerleştirip, döndüğü kadar sağa doğru, yani saat yönünde çevirin. İki giriş
tüpünün doğru pimlerle ve yuvalarla eşleştiğinden emin olduktan sonra sıkıca bastırarak onları iyice
yerleştirin. Bakalit tabanlı tüpleri yuvaya yerleştirirken ya da çıkartırken alttan sıkıca kavrayın yoksa
tabanda yer alan cam şişe kırılabilir. Bazı 805 tüplerin tepesinde bir kapak olur, bazılarında ise olmaz. Eğer
amplinizde bu üst kapak yoksa ve üst kapak monte edilmiş tüplerden birini denemek istiyorsanız, AM Hi-
End’e ya da AM Hi-End satan bir mağazaya başvurarak ücretsiz olarak bunlardan edinebilirsiniz.

UYARI: Eğer amplinize bir üst kapak yerleştirilmişse, ampli açık konumdayken bu üst kapaklarda
yüksek voltaj bulunur. Bu voltaj çok tehlikeli olabilir ve cihaz işler haldeyken bu kapaklar çıkartılır yada
bunlara dokunulursa ciddi bir elektrik şoku kapılmanız söz konusu olabilir. Cihaz kapatılıp, işlerliğini
gösteren yeşil ışık söner sönmez voltaj sıfıra düşer.

Açma/Kapama Düğmesi:

Tüm amplilerin Açma/kapama düğmesi amplinin ön kısmında ve tam ortada bulunur.

Bağlantı:

Ampliyi Hi-Fi sisteminize bağlayın. Amplide bulunan 4 ya da 8 ohm’luk bağlantı uçlarından hangisini
kullanacağınız konusunda tereddüt yaşarsanız, işe ilk olarak 8 ohm ile başlayın. Bir hoparlörün 4,6 ya da 8
diye kademelendirilmiş olması, amplinin müzik çalarken idare ettiği yükün bu miktarda olduğunu
göstermez. Ampliye doğru akım önbeslemesi/polarlama yapıldığında ve ampli ısındığında biraz müzik
dinleyin ve sonra bu kez 4 ohm’luk bağlantı uçlarını deneyerek yine müzik dinleyin. Hangi durumda daha
dolu, güçlü ve müzikal bir ses alabiliyorsanız, doğru olan odur. Yanlış bağlantı ucunu kullanmanız
hoparlörünüze ya da amplinize bir zarar vermez.

Bias Ayarı : Ampli üzerindeki polarlama bir güvenlik tedbiri olarak ürünün nakliyesinden önce
azaltılmıştır. Ampli bir süre açık kaldıktan ve iyice ısındıktan sonra, bir çokluölçeri amplinin üzerinde,
transformatör ve hoparlör terminallerinin arasında bulunan kırmızı ve siyah polarlama terminallerine
bağlayın. Çokluölçeri DC Volt’a getirip (DC Volts) 1 ve 1.2V ibaresini görene dek iki bujinin arasındaki
vidayı ayarlayın. 100 ve 120mA da yazabilir. Diğer ampli üzerinde de aynı işlemi uygulayın. Cihaz bir ay ya
da daha fazla, veya başka bir deyişle 200 saat süreyle çalıştıktan sonra polarlamayı kontrol edip yeniden
ayarlayın. Bu işlemi yaptıktan sonra, tüp yerinden oynatılmadıkça bu işlemi tekrarlamanıza gerek
olmayacaktır, keza polarlama tüpün eskimesiyle birlikte doğal olarak uyum sağlayacaktır. Bu ampliler
oldukça fazla ısı yayar, bu yüzden her birinin gerekli havalandırma olanağına sahip olduğundan emin olun.



NOT: Polarlama ayar vidası iki transformatör kapağının arasındadır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Kişisel olarak zarar görümemeniz, cihazın da hasarlanmaması için lütfen cihazı çalıştırmadan önce mutlaka
bu kullanım kılavuzunu baştan sonra okuyun. Daha sonraki bir zaman da başvurabilmeniz için bu kullanım
kılavuzunu lütfen saklayın.



ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİHAZ KAPAĞININ HERHANGİ BİR PARÇASINI HİÇBİR KOŞULDA
ÇIKARTMAYINIZ. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICILARIN İŞENE YARAYACAK BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR.
GEREKLİ BAKIM ONARIM HİZMETLERİ KALİFİYE SERVİS PERSONELİ TARAFINDAN VERİLİR.

UYARI: Cihazı demonte etmeyiniz. Cihaza bu kılavuzda anlatılanın dışında bir bakım uygulamayınız.
Cihazın içinde bulunan parçalara dokunmak ciddi fiziksel zarara sebep olabilir.  Aşağıda listelenmiş olanlar
gibi tüm bakım ihtiyaçları ya da sorunlar için AM servis teknisyenlerinden yardım alınız:

* Güç sağlama kablosunun ya da prizinin hasarlanmış olması

* Cihazın üzerine sert bir kütlenin düşmesi ya da sıvı dökülmesi

* Cihazın normal işlemiyor gibi görünmesi ya da performansında dikkat çekici bir değişim olması.

*Cihazın düşmesi ya da muhafazasının hasar görmesi. AM Hi-End’e, cihazı satın aldığınız mağaza ya da
distribütöre danışmadan AM Hi-End cihazınızda başka hiçkimsenin bir değişiklik yapmasına izin vermeyin.
Yetkisiz olarak yapılan değişiklikler garantinizi geçersiz kılacaktır.

Güç Kaynağı: Cihaz yalnızca burada belirtilen ya da cihazın üzerinde belirtilmiş olan tipteki bir güç
kaynağına bağlanmalıdır.

* Güç sağlama kablolarının üzerlerine basılmaması ya da üstlerine bir eşya yerleştirilmesi halinde
ezilmemeleri için, kablolara ve prizlere ve ampliden çıkış yerlerine itina ederek hepsinin düzgünce
yerleştirilmesi gerekir.

Havalandırma: Cihaz yeri ve konumu düzgün şekilde havalandırılmasına engel olacak şekilde
yerleştirilmemelidir. Bu üniteler oldukça fazla ısı üretirler. Havalandırmanın az yapılabilmesi cihazın fazla
ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir.

* Cihaz yatağın, kanepenin ya da havalandırma deliklerinin tıkayacak benzer bir yüzeye konulmamalıdır.

* Cihaz hava akımını engelleyebilecek kitaplık rafı ya da üç tarafı kapalı bir kabin gibi bir yere
konulmamalıdır.

* Cihazın radyatör, kalorifer peteği, ocak ya da ısı üreten elektronik cihazlar gibi ısı kaynaklarından uzakta
bir yere konulmalıdır. Bu cihaz ticari kullanım için üretilmemiştir.

Su ve rutubet: Cihaz suyun bulunduğu bir ortamda, örneğin banyo küveti, lavabo, mutfak evyesi, çamaşır
leğenin yakınında, rutubetli bordum katında ya da havuzun civarında kullanılmamalıdır. Aynı şekilde vazo
gibi su ile doldurulmuş objeler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

Yıldırım: Bütün Hi-Fi sistemler yıldırımdan hasar görebilirler. Özellikle de güç amplileri bu bakımdan daha
büyük risk altında olduğundan yıldırım düşme riski olduğunda cihaz kapatılmalıdır. Tam koruma sağlamak
için ana fişler, kullanım halinde olmadığı sırada prizden çıkartılmalıdır.

Temizlik: Cihazı asla mobilya cilası, benzin ya da uçucu sıvılarla temizlemeyiniz. Temiz, yumuşak bir boya
fırçasıyla cihazın tozunu düzenli olarak alınız. Cihaz üzerinde kalan parmak izleri ya da diğer izler hafif
nemli bir cilalama beziyle silinebilir.



Teknik Özellikler:

Tüp tamamlayıcı Sürücüler gibi 6V6, ampliler gibi ECC88. PSVANE 805 Power
Frekans cevabı 20Hz-55KHz
Giriş duyarlılığı 1V S / N > 90Db
Giriş seçenekleri RCA tek uçlu ; dengelenmiş / XLR
Güç çıkışı 50w/Ch
Yük empedansı 4 & 8 ohms
Güç tüketimi 180 W(her biri)
Güç beslemesi 100,110,120,220,230,240 VAC 50-60Hz
Boyutlar (GxDxY) 260 X 460 X 220 (mm)
Ağırlık 31 kg (her biri)

Garanti:

Tüm AM Hi-End ürünleri iki yıl çalışma ve parça garantisine sahiptir. Sorun yaşanması halinde amplinin
fabrikaya, satın alınıldığı mağazaya ya da fabrika veya satıcı tarafından yetkilendirilmiş bir tamirciye
gönderilmesi gerekir. Tüplerin garanti süresi satın alındıktan sonraki 3 ayı kapsar. Eğer bir tüp 3 ay
dayanırsa, o zaman büyük ihtimalle normal ömür süresini tamamlayacaktır. Eğer başka sorularınız olursa
ya da AM Hi-End ürünleriyle ilgili başka bilgi almak isterseniz lütfen mağazanıza başvurunuz. AM Hi-End
cihazınızla uzun yıllar güzel müzik dinlemenizi dileriz.


