
Kullanıcı Kılavuzu

Integre4
Odyofil Düzeyi Entegre Ampli

www.lab12.gr
v1.1



LAB12 integre4 Odyofil düzeyi entegre ampli

İÇİNDEKİLER
Integre4 artık sizin

Özellikler

Ambalajdan çıkarma

Uyarılar

Kurulum ve Yerleştirme

Ön Panel

Arka Panel bağlantıları

Uzaktan Kumanda Arayüzü

Menü Düzeni

Bağlantılar

Cihazınızın güvenliği için

Lamba uyumu / Sapma değerleri

Teknik Özellikler



LAB12 integre4 Odyofil düzeyi entegre ampli

Integre4
Artık sizin!

Modern bir high-end ses sisteminin çekirdeği olacak şekilde tasarlanmış yeni nesil bir ses amplisi olan
LAB12 integre4’ü tercih ettiğiniz için teşekkürler.

Büyük özenle seçilmiş, birbirine uyumlu parçalardan oluşan amplinizin tamamen el yapımı olduğunu
unutmayınız. En ideal performansı elde edebilmeniz için, amplinizin en az 200 saatlik dinleme sürecinden
geçmesi gerekiyor. Bu süreç içinde tüm bileşenler “çalıştırma öncesi ısınma (burn-in)” halinden sabit ve
istikrarlı hale geçecektir.

Yeni integre4’ünüzü kurmadan önce, cihazınızın özelliklerine aşina olabilmeniz için bu kullanım
kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler ihbar yapılmaksızın değişime tabidir. Bu kılavuzun en güncel versiyonu
resmi web sitemizde yer almaktadır. http://www.lab12.gr

Özellikler

• EL34, 6550, KT88, KT120 uyumlu (6550 fabrika çıkışı)
• Uzaktan Kumanda
• Geniş OLED ekran
• Blue Velvet ALPS motorlu potansiyometre
• Birbiriyle uyumlu lambalar
• Sofistike Sapma Ayarı
• I/O sürüm yükseltme modülleriyle bağlanma ve genişletme olanakları
• Akıllı koruma ve izleme sistemi
• Sıfır feedback’li tasarım
• El yapımı özel ses transformatörleri
• Her katta ses cihazlarına özel parçalar
• SRSG® uygulaması
• Altın kaplama teflon rca konektörler
• Altın kaplama lamba soketleri
• 5mm’lik alüminyumdan, lüks boyalı ön panel kapağı
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Ambalajdan çıkarma

LAB12 integre4 kartonundan dikkatle çıkarılmalıdır. Integre4’ü ambalajından çıkartmadan önce tüm koruyucu
strafor malzemeyi kutudan çıkartın. Lambaların bulunduğu kutuları emin bir yere koyun ve integre4’ü duracağı
yere yerleştirdikten sonra lambaların kutuları açın. Integre4’ü iki yanından ellerinizle tutarak ambalajından çıkartın.

Integre4 kutusunun içinde şunlar bulunmaktadır:

 Integre4 ampli
 4 adet numaralandırılmış güç lambası
 4 adet numaralandırılmış 6N1P sürücü lamba
 Uzaktan kumanda
 Sapma tornavidası
 Kullanıcı kılavuzu

Uyarılar

Normal işletim sırasında lambalar ısınır, bu doğal bir durum olup teknik özellikler kapsamındadır. Sıcak
lambalara dokunmayın. Cihaz işlerken lambaları asla çıkarmaya çalışmayın. Çocukların erişemeyeceği bir
yere konumlandırın.

Cihazın içinde kullanıcı tarafından müdahale edilebilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Koruma
kapağını çıkartmayınız; cihaz elektrikten çekildikten sonra bile yüksek voltaj barındırabilir. Amplinizin
servise ihtiyacı olduğunda, lütfen onu doğrudan LAB12’ye gönderin ya da yetkili bayimize danışın.

Değişim yapmanız gerektiğinde daima aynı tipte sigorta kullanın.

Kurulum ve Yerleştirme

LAB12 integre4 sağlam ve düz bir zemine yerleştirilmelidir. Cihazı bir ısı kaynağının yanına
yerleştirmekten kaçınınız, çünkü bu durum, amplinin performansını ve emniyetini riske atabilir. Amplinin
üzerine asla başka bir bileşen cihaz koymayınız. Amplinizin etrafında yeterli hava akımının olduğundan
emin olunuz. Ampli bazı zamanlar ısınabilir; bu normaldir ve teknik özellikler kapsamındadır. Lüks ve ince
bir cila uygulanmış olan ön paneli yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.
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Ön panelde sapma ayarlarının görüldüğü OLED ekran, döner gezinim düğmesi ve ses kontrol düğmesi
yer almaktadır.
Soldaki döner/basmalı düğme (A) menü içeriğinde gezinim içindir.
OLED ekran (B) ön panelin tam ortasına yerleştirilmiştir. Bu ekranda tüm arayüz menü detaylarını
görmek mümkündür. OLED ekranın en alt kısmında sapma ayarı için 4 adet kondansatör göreceksiniz
(C).
Soldaki motorlu döner kontrol düğmesi (D) amplinin çıkış volümünü ayarlamaya yarar.

Ön Panel

Integre4 Ön Panel
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Arka Panel Bağlantıları

Integre4 Arka panel

Arka panelde giriş ve çıkış bağlantılarını bulabilirsiniz.
Sol tarafta beş çift, tek uçlu RCA analog audio giriş konektörü bulunuyor (A).
Ortada ise giriş / çıkış modülleri yeri bulunuyor (B). Arka panelin sağ tarafında iki çift hoparlör çıkışı
(C), ana güç girişi (D) ve sigorta soketi (E) bulunmaktadır.



LAB12 integre4 Odyofil düzeyi entegre ampli

Uzaktan Kumanda

Integre4 Uzaktan
Kumanda

Amplinizi IR uzaktan kumanda RC1 ile her bakımdan kumanda edebilirsiniz.

Kumanda cihazının en üst kısmında çıkış volümü ayarı için iki adet düğme bulunuyor (A). Volüm
düğmelerin altında giriş seçimi ve menü gezinimi için iki adet düğme yer alıyor (B).
Çıkış sesini sessize alma (mute) ve menü butonları en altta yer alıyor (C).
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Arayüz Menü Düzeni

Integre4 yeni nesil bir entegre amplidir; cihazın tüm işletiminden ve güvenli şekilde kumanda edilmesinden
güçlü bir işlemci sorumludur. Tüm detaylar OLED ekrandan izlenebilir.

Amplinizi açtığınızda yumuşak başlatma devresi, lambaların ısınması için yaklaşık bir dakika sağlar.

Isınma süresi bittikten sonra, ampli hazır hale gelmiş olur ve menü seçimleri görüntüsü OLED ekranda
belirir.

Menu
Seçeneği

İşlevi Nasıl?

1 Giriş seçimi İstenilen girişin seçilmesini sağlar. Döner gezinim düğmesini çevirerek
istediğiniz girişi seçin.

2 OLED ekran
kontrast
ayarı

OLED ekranın kontrast ayarını
yapar.

Döner düğmeyi çevirerek OLED kontrast
ayarını yapın.

Ayarınızı sabitlemek için düğmeye
tekrar basın.

3 Lamba saatleri Lambaların total çalışma süresi
hakkında bilgi verir.

Sayacı sıfırlamak için döner düğmeye basıp
tutup. Sıfırlama işleminin lamba
değişiminden sonra yapılmasını öneririz.

4 Lamba
sapmaları

Her bir güç lambası akım sapma
ayarını yapmanızı sağlar.

Her lamba için, döner düğmeyi çevirerek
akım sapmasını tetkik edin. Gerekmesi
halinde, OLED ekranının altında bulunan
ilgili kondansatörü ayarlayın.
Daha fazla detay için Lamba uyumu /
sapma değerleri paragrafına bakınız.
Ana menüye dönmek için düğmeye tekrar
basın.

5 Giriş seçenekleri Herhangi bir analog giriş için
ekranda beliren ismi mevcut
seçenekler için seçim yaparak
değiştirebilir ya da devre dışı
bırakabilirsiniz.

Döner düğmeyi çevirerek her bir giriş için
mevcut olan seçenekleri görün.  Ana
menüye dönmek için tekrar basın.
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Bağlantılar

Ana Bağlantılar

IEC girişine ve duvardaki prizinize üst sınıf bir güç kablosu bağlayın. Güç kablonuzu bağlamadan
önce duvardaki prizinizin iyi bir topraklama sağladığından emin olun. 230 ila 240 Volt Alternatif
Akım (50 Hz) sağlayabilirsiniz. (Tüm integre4’ler LLAB12 Knack Güç Kablosuyla ayarlanıp kalibre
edilmiştir.)

Analog kaynak bağlama

Mevcut 5 adet giriş çiftine istediğiniz her türlü hat düzeyi analog
kaynağı bağlayın.

Hoparlörlerinizi
bağlayın

Hoparlörlerinizi integre4’ün çıkış soketine bağlayın. Hoparlörlerinizin fazından ve
polaritesinden emin olun. İntegre4’ün “artı” (kırmızı) ucunu daima hoparlörünüzün “artı”
(kırmızı) ucuna bağlayın ve aynı şeyi siyah uçlar için de yapın. 4 ila 16 ohm empedanslı her
tür hoparlörü bağlayabilirsiniz.

Cihazınızın güvenliği için!!

! Herhangi bir bağlantı yapmadan tüm cihazlarınızın tamamen
kapalı olduğundan emin olun.

! Herhangi bir hoparlör bağlamaksızın integre4’ü asla çalıştırmayın.
Bu, lambalara ve hatta çıkış transformatörlerine zarar verebilir.

! Amplinizi kapattıktan sonra yeniden açmak isterseniz en az 10
dakika bekleyin.
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Lamba uyumu / Sapma değerleri

Aşağıda integre4 için uyumlu olan lambalar için bir sapma şeması bulunmaktadır.

! Lambaları değiştirdikten sonra, amplinizi açmadan önce tüm
sapma kondansatörlerini (soğuk sapma) sapma tornavidasıyla saat
yönünde çevirin. Yanlış sapma değeri lambalarınıza ve muhtemelen
amplinize zarar verir. Cihazı açıktan hemen sonra aşağıda belirtilen
değerlere göre tüm lambalar için gerekli ayarı yapınız. Sapma
prosedürünü kullanıma başladığınız ilk 3 saat içinde en azından 3
kez tekrarlayınız.

Lamba tipi Düşük sapma limiti Yüksek sapma limiti

6L6 11ma 14ma
EL-34 12ma 15ma
6550 26ma 29ma
KT-88 27ma 30ma
KT-120 36ma 38ma

Sapma ayarını doğru yapmak konusunda kendinizden emin olamıyorsanız lütfen Lab12’ye
veya yetkili bayimize başvurunuz.
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Teknik Özellikler

• Güç: 230/240 V AC 50Hz
• Güç Tüketimi: 350 VA max
• Çıkış gücü: 45 watt / kanal başına (6550)
• Frekans cevabı: 15Hz - 60KHz (-1dB)
• Giriş empedansı: 50K ohms
• Lamba takımı: 4x 6n1p dual triyot, 4x 6550 güç pentotları (beş ayaklı lamba) (EL34, KT88, KT120 uyumludur)
• Girişler: 5x line stereo RCA konektörler (Üst sürümleri mevcuttur)
• Renk : Matt Grey (Mat gri)
• Boyutlar (GxYxD): 43x19x29 cm
• Ağırlık: 17Kg

Garanti Koşulları

Cihazınızın valf lambaları hariç tüm parçaları satın alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle garantilidir


