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A.
      ELEMENTY OBSŁUGI UMIESZCZONE NA OBUDOWIE

[1] - gniazdo zasilania (do podłączenia zasilacza)
[2] - wyłącznik „zał” / „wył”
[3] - dioda „zał" sygnalizująca obecność napięcia zasilającego (po włączeniu „zał" [2] )
[4] – potencjometr regulacji głośności
[5] – gniazda sygnału wejściowego (do podłączenia źródła sygnału – np. laptopa, 
         odtwarzacza, telefonu, komputera itp.) - 2 x RCA (2 x CINCH)
[6] – lampa próżniowa
[7] – gniazdo słuchawkowe – JACK 6,3mm (TRS)
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B.  
      INFORMACJE WSTĘPNE

        SŁUCHAWKOWY WZMACNIACZ HYBRYDOWY jest wzmacniaczem zrealizowanym
na podwójnej triodzie próżniowej oraz na tranzystorach polowych. 
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zasilenia słuchawek.

C.
      ZASILANIE

      Urządzenie  wymaga  zasilenia  za  pomocą  zasilacza  o  napięciu  wyjściowym
stabilizowanym 12V, wyposażonym  we  wtyczkę  zasilającą  2,1/5,5  mm  oraz  o
wydajności prądowej co najmniej 500 mA.

  Idealnym  źródłem  zasilania  jest  również  AKUMULATOR  ŻELOWY  12V  (taki
akumulator o pojemności 7,2 Ah można kupić za około 40 zł).

   Ewentualne zakłócenia (brzęczenie w słuchawkach) mogą być spowodowane
jedynie wyborem nieodpowiedniego zasilacza (np. bez stabilizacji napięcia lub z
nieodpowiednim  filtrem  wygładzającym  napięcie  wyjściowe).  Zastosowanie
akumulatora żelowego do zasilenia wzmacniacza gwarantuje pracę urządzenia
bez zakłóceń.

Uwaga !!!
PODŁĄCZENIE ZASILACZA LUB AKUMULATORA 

O WYŻSZYM NAPIĘCIU WYJŚCIOWYM 
SPOWODUJE USZKODZENIE WZMACNIACZA. 

D.
      URUCHOMIENIE

    Napięcie zasilające 12V DC (z opcjonalnego zasilacza lub akumulatora) należy podłączyć
do gniazda zasilającego [1] („+" na środku a  „-" na zewnątrz).  Żarzenie lampy próżniowej
(oraz jej  podświetlanie)  uruchamia się  natychmiast  po podłączeniu napięcia  zasilającego
(12V DC), niezależnie od położenia wyłącznika [2]. Do gniazd wejściowych [5] podłączyć
źródło dźwięku (np. laptop, odtwarzacz, telefon, komputer itp.). Do gniazda słuchawkowego
[7] podłączyć słuchawki (najlepiej o impedancji 32  Ω). Potencjometr regulacji głośności [4]
ustawić w pozycji „0”. Aby uruchomić wzmacniacz należy włączyć zasilanie wyłącznikiem [2],
stan  pracy  wzmacniacza  sygnalizowany  jest  świeceniem  diody  [3].  Włączyć  dźwięk  w
podłączonym  odtwarzaczu  (lub  laptopie,  telefonie,  komputerze  itp.)  Głośność dźwięku  w
słuchawkach należy ustawić potencjometrem regulacji głośności [4].



E. 
      MOŻLIWOŚĆ STABILNEGO USTAWIENIA

      Ze względu na niewielką wagę, urządzenie zostało wyposażone w rzepy, dzięki którym 
można je przymocować do blatu lub do innego urządzenia, co zapobiegnie jego 
przesuwaniu.

F.

      PARAMETRY TECHNICZNE

* zasilanie  -  12V DC

* pobór prądu:  < 500 mA

* wejście  stereofoniczne – 2 x RCA (2 x CINCH)

* wyjście słuchawkowe dostosowane do współpracy ze słuchawkami o impedancji 32 Ω

* trioda próżniowa ECC82 (lub 12AU7)

* obudowa drewniana, opalana, lakierowana:

 wysokość obudowy – 30 mm,

 głębokość obudowy – 48 mm,

 szerokość obudowy – 148 mm

NASZA REKLAMA



  Osobom zainteresowanym oferuję wykonanie  podobnego urządzenia na
indywidualne zamówienie, w różnych obudowach, z możliwością zabudowy
innego  typu  gniazd  wejściowych,  dopasowanego  do  współpracy  ze
słuchawkami o różnych impedancjach.
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