
Kurulum 
 
Cihazı doğrudan güneş ışığı alan bir noktaya veya radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına 
yerleştirmeyiniz.  
 
Cihazla Birlikte Gelen Aksesuarlar   
 Elektrik fişi takılı IEC düz konektör. Bu konektör her ülke için uygundur. Pre-amplinin voltajının 

ülkenin elektrik voltajıyla uyumlu olup olmadığını anlamak için kartonu, cihazın arkasına 
iliştirilmiş olan kurulum etiketini ve cihazın arkasında bulunan açıklamaları inceleyeniz.   

 Garanti kartı (lütfen bu kartı doldurup iade ediniz)  
 Alçak gerilimli üçlü elektrik fişi  
 
Fono amplinizin ana şebekeye bağlanması  
Lütfen bunun için cihazla birlikte verilen IEC güç kablonuzu kullanınız çünkü bu kablo düzgün şekilde 
test edilmiş olup fono amplininizle kullanılabileceği yönünde Avrupa Birliği tarafından onay almıştır. 
Ana şebeke giriş soketi güç kaynağı ünitesinin arkasına yerleştirilmiş ve “ana şebeke girişi” ifadesiyle 
net şekilde belirtilmiştir. Uzun bir süre dokunulmadan kalması gibi haller dışında amplinizi ana 
şebekeye bağlı şekilde tutabilirsiniz.   
 
Sigortalar  
Bir sigortanın atması genellikle bir hatanın oluştuğunun göstergesidir. EĞER SİGORTALARDAN BİRİNİ 
DEĞİŞTİRİYORSANIZ CİHAZINIZI DAİMA ELEKTRİKTEN KESİNİZ. Güç kaynağı ünitenizin ana devre 
kartında iki adet hızlı atan sigorta bulunmaktadır. Bu sigortalar değiştirildiğinde, bunların yerine 
daima yine aynı özellikte, yani HIZLI ATAN sigorta konulmalıdır. Tereddüt yaşamanız halinde lütfen 
cihazı aldığınız mağazaya başvurunuz. Bu sigortaların farklı değerde ve farklı özellikte sigortalarla 
değiştirilmesi cihazınıza zarar verebilir, anahtarla açılma anındaki ani akıma cihaz dayanamayabilir. 
Ana şebeke giriş soketinin altındaki bir tepsiye bir adet ana şebeke giriş sigortası (T anti-surge) 
yerleştirilmiştir. Bu tepside ayrıca doğru değer ve tipte yedek bir sigorta da bulunmaktadır.   
 
Kullanım Talimatları  
 
Şebeke Kesici Anahtar ve Gösterge  
Şebeke kesici anahtar, güç kaynağı ünitesinin arkasına yerleştirilmiştir ve ampliyi açık konuma 
getirmektedir. İşlevsel durumda olduğunda güç kaynağının önündeki kırmızı LED ışık yanacaktır.  
 
Düşük gerilimli Güç Kaynağının Bağlanması  
Stage Two, fono ampliyi düşük gerilimli güç kaynağından ayıran ikiz kutulu bir sistemdir. Bu, parazit 
ve karışmaların azaltılmasına da faydalı olmaktadır. Güç amplinizi fono ampliye bağlarken size verilen 
üçlü fişi kullanınız. Cihaz ana şebekeye bağlıyken düşük gerilimli fişi asla çıkartıp takmayınız.    
 
Fono amplinizin pre-ampliye bağlanması  
Stage Two’da bir çift fono çıkış soketi bulunmaktadır; bu fono soketler standart tipte RCA 
konektörlerdir ve kontakları altın kaplamadır. İnterkonekt (ara bağlantı) fişlerinizin de benzer kalitede 
olmasına ve cihaza emniyetli şekilde oturmasına dikkat ediniz. Biz tercihen kilitlenen tipte WBT 
konektörleri tavsiye ediyoruz. Bunlar mümkün olabilecek en iyi bağlantıyı sunmaktadır. Fono soketler 
sağ ve sol olarak işaretlenmiştir, pre-ampliye bağlantıda birebir bu düzen uygulanmalıdır. Cihaz 
açıkken fişleri asla çıkartıp takmayınız.   
 
Fono amplinize pikabın bağlanması  
Fono ampliniz son derece donanımlıdır ve onu ister MM ister MC kartuşla kullanmanız mümkündür. 
Arka panelde yer alan tek giriş soketi seti net şekilde belirtilmiştir. Girişler sağ ve sol olarak 
işaretlenmiştir ve pikap kolu kablonuzun da bu düzende olması gerekmektedir. Cihaz açıkken fişleri 
asla çıkartıp takmayınız.   



 
Kartuş Yükleme  
 
Geniş bantlı bir ses sisteminde popüler müziklerin bazıları biraz baskılanmış gibi duyulabileceğinden 
kartuş yüklemenizle birtakım denemelerde bulunmanızı tavsiye ediyoruz. İyi kaydedilmiş klasik ve caz 
müzikleri doğru yükleme ile en mükemmel sonucu vermektedir.  
Stage Two’nun standart fabrika ayarı MM 47K (Devinen Mıknatıs) için yapılmıştır. MM kartuşların 
çoğu genellikle 47K’lik bir yükleme gerektirmektedir.  
 
Döner Bobin (MC) kartuşlar normalde >20 Ohm’luk bir yükleme gerektirirken en yaygın tercih edilen 
yük oranı 100 ila 400 Ohm arası olmaktadır. Bu yüklemeleri ve MC’nin fabrika ayarlarını değiştirmek 
için fono amplinin dış kasasını çıkartmanız gerekmektedir. Bunun için soket seti vidası için uygun olan 
bir adet M3 alyan anahtarına ihtiyacınız olacaktır. DIŞ KASAYI ÇIKARTMADAN ÖNCE CİHAZIN GÜÇ 
KAYNAĞIYLA OLAN BAĞLANTISINI KESİNİZ.   
 
İki yükleme de devre kartının üzerinde net şekilde belirtilmiş bir adet pim ve bağlantı teli sistemi 
vasıtasıyla seçilebilmektedir:  
 
Fabrika kurulumu MM  Hiçbir ayar yok  
Düşük çıkışlı döner bobin (MC)              J3 ve J6 
100 Ohm               J1 ve J4 
470 Ohm               J2 ve J5 
 
Bu ayarlar hemen ulaşabilmeniz için fono amplinin tabanına da yazılmıştır.  
 
Açma   
PhonoMaster yüksek kazançlı bir bir cihaz olduğundan ana güç amplisi tarafından kuvvetlendirilen 
gerilim ataklarının önlenebilmesi için bu cihazın öncelikle açılmasını tavsiye ederiz.  
 
Kurulum ve ince ayar  
A21SE Stage Two’nun tasarımı geniş bant aralıklıdır ve ondan en iyi ses kalitesinin alınabilmesi için 
yine çok kaliteli yardımcı ekipmanların kullanılmasını öneriyoruz. Ara bağlantılar müzik zincirinin 
önemli bir parçasıdır bu yüzden mevcut olan en iyi ara bağlantı kablolarına para yatırmak akıllıca 
olacaktır. Parazit ve karışmaların azaltılması için güç kaynağı fono ampliden ayrılmıştır. Bu sebeple 
güç kaynağını ampliden diğer ekipmanlardan mümkün olabildiğince uzağa yerleştirmeniz tavsiye 
edilmektedir.   
 
 
Cihaz İngiltere’de aşağıda detayları verilen firma tarafından imal edilmiştir:  
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