
833S MONOBLOCK AMPLİ KULLANIM KILAVUZU



AM Hi-end Music 833S, Pure Class A, Tek Uçlu Monoblock’u satın aldığınız için tebrikler. Artık dünyanın en
iyi amplifikasyon sistemlerinden birine sahipsiniz. Bu ampli mükemmelliğin peşinde 14 yıl süren titiz bir
araştırma ve geliştirme sürecinin sonucunda ortaya çıkmış bir üründür. Biz aradığımız mükemmeliyeti bu
ampliyle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.

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. Bu işin
başka bir kişiden yardım alınarak yapılması önerilir.

833 tüpü dikkatle ambalajından çıkartın. Tüpün güvenli bir şekilde yerleştirilip, yerinden oynamaması için
montaj düzeneğinin iki adet kelebek vidası bulunmaktadır. Bunlara tüpün her bir köşesinde 4 adet krom
butonun vidalarının sökülmesiyle ulaşılır.

4 adet vidayı aşağıda gösterildiği gibi çıkartın.

Kolay erişim için aşağıda gösterildiği gibi çerçeveyi 8 cm kadar yukarı kaldırın.
833 tüpün iyice yerleştiğinden emin olduktan sonra kelebek vidaları iyice sıkın. Tertibatı tekrar yerine
koyup 4 vidayı yerleştirip iyice sıkın ama aşırı derecede sıkmamaya dikkat edin.

İki adet Teflon kapağı tüpün üzerindeki elektrotlara yerleştirin. Bir alyan anahtarı kullanarak, başsız vidayı
gösterildiği gibi sıkıp kapağın tüpün üzerine yerleştiğinden emin olun. (Bir sonraki sayfada yer alan uyarıya
bakınız)



UYARI: AM Hi-end Music 833S diğer bazı Süper Amplilerin gibi aşırı yüksek voltajla işlemez, ampli
açıldığında süt kapaklarda 900V mevcut bulunur. Bu voltaj ciddi şekilde tehlike barındırır ve eğer işletim
sırasında kapak çıkartılırsa ciddi bir elektrik şokuna uğrama olasılığı vardır. Bu sebeple deneyimsiz bir
kişinin kapağı çıkartmasını önlemek için kapakların başsız vidaları sıkmak suretiyle emniyete alınması çok
önemlidir. Eğer düzgünce emniyete alınırsa, tamamen güvenli olacaktır. Cihaz kapatılıp, işlerliğini gösteren
yeşil ışık söner sönmez voltaj sıfıra düşer. Tüpü çıkarmadan ya da ona herhangi bir müdahalede
bulunmadan önce cihazın kapalı konumda olduğundan ve elektrik kablosunun çıkartıldığından emin olun.

Amplilerin arasında bulunan güç kablolarını ve bunlarla ilintili güç kaynağını bağlayın. Bu bağlantı
kablolarının uzunluğu 1.5 metredir ve ampli kısmı ya güç kaynağının üzerine ya da sizin kurulumuza uygun
olacak herhangi bir yere yerleştirilebilir.

Her bir fişin üzerinde yönlendirici şeritler bulunmaktadır. Bunların arasında bir tanesi diğerlerine göre daha
kalındır. (Sağdaki fotoğrafta görüldüğü üzere) Bu çizgi her zaman en üstte ya da amplinin üzerindeki uca
doğru olmalıdır. Bu doğru oryantasyonu bulmayı çok daha kolaylaştırır.

Açma/kapama düğmesi:
Tüm amplilerin açma/kapama düğmesi güç kaynağının arkasında, sağda ve yandadır (önden bakıldığındaki
görünüş).

Sürücü Tüpler:

ECC88 ve KT88 Sürücü Tüpleri yerleştirin. Pim oryantasyonunun doğru olduğundan emin olun ve onları
zorlamayın. KT88’in altında bir yuva bulunmaktadır ve bu tek bir şekilde yerleştirilebilir. Bu yuvayla tüp
soketindeki yivi hizalayın. Tüpü soketin içine yerleştirmek ya da buradan çıkartmak için aşırı derecede
sarsmayın, burası bakalitten yapılmış olduğundan kolayca kırılabilir. Bu tüpün işlemesini etkilemez ama
oturtmayı zorlaştırır ve eğer tüp yanlış oturtulmuşsa, amplide hasar oluşacaktır.



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. (Önden göründüğü gibi)

Çokluölçeri DC Volt’a getirip 2.2V 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.

Bu ampliler oldukça yüksek ısı üretirler, bu yüzden lütfen her birinin yeterli havalandırma olanağına sahip
olduğundan emin olun.

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.



Teknik özellikler: Power Tube 833

Tüp tamamlayıcı Sürücüler gibi ECC88, ampliler gibi KT88. 833

Frekans cevabı 20Hz‐100KHz

Giriş empedansı 100k ohms

Giriş duyarlılığı 1.0Vrms

S / N > 98dB

Giriş seçenekleri RCA tek uçlu ; dengelenmiş / XLR

Güç Çıkışı 120w

Yük empedansı 4 & 8 ohms

Güç tüketimi 800W(her biri)

Güç kaynağı 100,110,120,220,230,240 VAC 50‐60Hz

Boyutlar (GxDxY) ampli 340 X 450 X 292 (mm)‐ güç kaynağı 340 X
450 X 200 (mm)

Ağırlık ampli 30.7kg x2 . güç kaynağı 44.7kgx2...


