Elektrónkový zosilňovač

POPULAR® A3
(užívateľský manuál)
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Poďakovanie
Vážime si, že ste si vybrali práve

zosilňovač

POPULAR® A3. Veríme, že s ním budete spokojní a že Vám
prinesie radosť z elektrónkového zvuku, ktorý sa aj po toľkých
rokoch teší veľkej obľube. Je to podmienené samotným
princípom elektrónky, ktorý do zvuku dodáva plnosť, sviežosť
a príjemný pocit tepla.
V mene našej firmy Vám ďakujeme za prejavenú
dôveru.
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Dôležité upozornenie
Dostalo sa Vám do rúk elektrické zariadenie, ktoré
pracuje s nebezpečným napätím a preto prosím pozorne
čítajte nasledovné strany a dôsledne postupujte podľa tohto
návodu na použitie!!!

Výrobca nezodpovedá za škody na majetku alebo živote pri
zaobchádzaní so zariadením mimo rozsah návodu na
použitie.
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Bezpečnostné pokyny
1. Zosilňovač je určený na prevádzku v suchom
interiéri v rozsahu teplôt 0°C až 40°C.

2. Zosilňovač MUSÍ byť chránený pred vodou, alebo
jej zdrojmi. To znamená, že nesmie byť umiestnený
blízko vodovodného potrubia, vane, umývadla, práčky,
bazénov a podobne.

3. Zosilňovač a takisto jeho vetracie otvory NESMÚ byť
prikrývané ŽIADNYM materiálom okrem originálneho,
výrobcom dodaného krytu, pretože by mohlo dôjsť k
prehriatiu zosilňovača, prípadne požiaru.

4. Do zosilňovača a jeho vetracích otvorov nemôže byť
zasahované

ŽIADNYM predmetom. Preto

zosilňovač mimo dosah detí.
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držte

5.

V

prípade

poruchy

zaneste

zariadenie

do

certifikovaného servisu, prípadne priamo k výrobcovi.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte o opravy sami.

6. V dobe prevádzky zosilňovača majú elektrónky
veľmi vysokú teplotu a hrozia vážne popálenia. Držte
zariadenie mimo dosah detí.

7. Vonkajšie čistenie zosilňovača robte vždy po
odpojení sieťového napájacieho kábla. Ak bol
zosilňovač v prevádzke, tak ho vypnite sieťovým vypínačom,
odpojte napájací kábel a počkajte do úplného vychladnutia
zariadenia!

Nečistite

chemikáliami

a

organickými

rozpúšťadlami. Stačí použiť jemne navlhčenú handričku
z mikro-vlákien. Po utretí zosilňovač zapnúť až po dokonalom
vysušení.
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8. Na napájanie používajte pribalený sieťový EURO
kábel. Zosilňovač je určený na 230V/50Hz elektrickú
sieť s ochranným PE vodičom. V žiadnom prípadne zosilňovač
nezapájajte do zásuviek bez stredného zemného kolíka, alebo
nijako neodpájajte ochranný PE vodič!

9. Pred prvým uvedením zosilňovača do prevádzky
prosím postupujte vždy podľa návodu.

10. V prípadne ľubovoľných pripomienok nás prosím
kontaktujte emailom na info@popularaudio.sk
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1. Predný panel zosilňovača

1. Hlasitosť – slúži na nastavenie celkovej hlasitosti zosilňovača, 2. Prepínač kanálovslúži na zvolenie požadovaného audio vstupu.
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2. Zadný panel zosilňovača

3. Zemná svorka gramofónu, 4. Vstup pre gramofón, 5. Vstup pre CD prehrávač, 6. Vstup
pre AUX zariadenie, 7. BYPASS prepínač, 8. Vstup na pripojenie výstupu z TAPE/EQ
zariadenia, 9. Výstup do vstupu TAPE/EQ zariadenia, 10. Svorky reproduktora (Ľavý
kanál), 11. Svorky reproduktora (Pravý kanál), 12. Napájací EURO konektor, 13. Hlavný
vypínač
Prav
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3. Po vybalení zosilňovača
Po vybalení

zosilňovača prosím overte, či sú

elektrónky EL84 a ECC83S na správnych miestach, a či sú tam
správne dotlačené. Prípadné nedotlačenie mohlo byť
spôsobené dopravou. Použite suchú handričku a jemnými
krúživými pohybmi dotlačte elektrónku na svoje miesto.
Poznámka: Nesnažte sa elektrónku dotláčať kolmou silou nadol,
pretože použité pätice sú z dôvodu kvalitného spojenia veľmi tuhé.
Jemným krúživým pohybom nadol to pôjde lepšie a neriskujete
poškodenie elektrónky.
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4. Pripojenie reproduktorov
Do reproduktorových svoriek 10. a 11. pripojte
vhodné reproduktory, buď pomocou banánikov, vidlíc, alebo
prestrčeným vodiča reproduktorovou svorkou. Dbajte na
polaritu

pripojených

reproduktorov.

Impedancia

reproduktora by mala byť 8Ω a výkon reproduktora
minimálne 20W. Vyššia citlivosť reproduktora je len výhodou
(> 90dB).
Poznámka: Teoreticky aj prakticky je možné pripojenie aj 4Ω
reproduktorov, ale pri tejto impedancií už neplatia technické
parametre popísané v časti 11.
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5. Pripojenie gramofónu
Gramofónový vstup je veľmi citlivý na vonkajšie
elektromagnetické rušenie a preto je nutné použiť kvalitné
RCA audio káble. V opačnom prípade hrozí indukovanie
brumu do gramofónového vstupu, ktorý bude spôsobovať
rušivý posluch.

Nutné je aj dodržať zásady správneho zemnenia a
vyvarovať sa tzv. zemným slučkám. Správne pripojenie
gramofónu k zosilňovaču je vidieť na obrázku vyššie. RCA
káble vedieme do jednotlivých L a R konektorov "PHONO"
vstupu. Nezáleží na farbe RCA konektora, dôležité je hlavne
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dodržať strany kanálov. Dobré gramofóny sú vybavené
svorkou ZEM (GND), ktorá je určená na prepojenie so ZEM
(GND) svorkou na strane zosilňovača. Ak chceme zabrániť
vzniku brumu, tak toto prepojenie MUSÍ byť vykonané!

6. Pripojenie CD prehrávača
Vstup CD prehrávača nie je tak citlivý na vonkajšie
elektromagnetické rušenie ako gramofónový vstup, ale
zásada kvalitných RCA audio káblov platí rovnako. Zem
zosilňovača

a

CD

prehrávača

obvykle

neprepájame.

Obdobným spôsobom ako bolo napísané vyššie prepojíme L a
R konektory vstupu označeného ako "CD" s CD prehrávačom.
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Poznámka: Tento vstup je plne kompatibilný so vstupom AUX a
môže byť použitý na rovnaké účely. Má tak isto rovnakú vstupnú
citlivosť ako AUX vstup.

7. Pripojenie AUX zariadenia
Tento vstup je určený na všeobecné použitie a
môžete do neho zapojiť ľubovoľné zariadenie, ktoré spĺňa
podmienky v časti 6 pre tento vstup. Môže sa teda jednať
napríklad o počítač, tuner, TV a podobne. Vstup prepojíme
obdobne, ako CD vstup – len zariadenie pripájame do AUX
RCA konektora.

Poznámka: Tento vstup je plne kompatibilný so vstupom CD a môže
byť použitý na rovnaké účely. Má tak isto rovnakú vstupnú citlivosť
ako CD vstup.
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8. Pripojenie TAPE/EQ zariadenia
!!! UPOZORNENIE !!!
Ak toto zariadenie nie je pripojené, prípadne sa nepoužíva, tak
prepínač na zadnom paneli musí byť v polohe BYPASS. V
opačnom prípadne sa nebude prenášať zvuk z audio zariadení
v iných vstupoch. Prepínač 7. musí byť v polohe tak, ako je
naznačené na obrázku nižšie.
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Slučku TAPE/EQ aktivujeme prepnutím prepínača 7.
do polohy OPEN. Tento vstup je určený na pripojenie
magnetofónu, prípadne korekčných obvodov napríklad v
podobe

tónového

korektora,

resp.

equalizéra.

Z RCA

konektorov L a R označených ako TAPE/EQ Output ide signál
z vybraného audio vstupu (pomocou prepínača kanálov 2. na
prednom

paneli)

do

pripojeného

audio

zariadenia

(magnetofón alebo equalizér) do slučky TAPE/EQ. V ňom sa
tento audio signál spracuje a je potom naspäť odosielaný do
zosilňovača, konkrétne do svoriek TAPE/EQ Input. Tento
signál je potom už normálnou cestou zosilňovaný v
zosilňovači.
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9. Pripojenie Bluetooth zariadenia
Na pripojenie Bluetooth zariadenia je nutné dať
prepínač kanálov 2. na prednom paneli do polohy
"BLUETOOTH". Počkáme cca 10s a potom zapneme (ak
nemáme) Bluetooth aj na svojom telefóne. Dáme vyhľadať
nové zariadenia a malo by sa nám objaviť "Popular A3"
zariadenie (dosah Bluetooth je asi 5m). Potom dáme
zariadenie spárovať a pripojiť. Týmto je prepojenie so
zosilňovačom hotové a už si môžeme na svojom telefóne
pomocou ľubovoľného prehrávača prehrávať svoje skladby.
Ak by náhodou hral mobilný telefón ticho, prípadne by nehral
vôbec, tak si skontrolujeme, či na ňom nemáme aktivovaný
tichý režim, resp. len stíšenú hlasitosť. Ak si mobilný telefón
pýta počas párovania PIN kód, tak použite na spárovanie
posledné štvorčíslie sériového čísla na zadnej strane
zosilňovača.
Poznámka: Nezabúdajte, že v tomto režime sa Vám do zosilňovača
prenáša všetok zvuk z telefónu tzn. vrátane hlasových hovorov.
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10. Uvedenie zosilňovača do chodu
Ak už máme všetko z predchádzajúcich kapitol
spravené,

tak

môžeme

konečne

prejsť

k tomu

najzásadnejšiemu bodu zosilňovača.
!!! UPOZORNENIE !!!

NEzapínajte zosilňovač bez pripojených reproduktorov! Ak
by sme z nejakého dôvodu chceli odpojiť reproduktory počas
chodu zosilňovača (napríklad ak testujeme rôzne typy
reproduktorov), tak vždy pred odpojením reproduktorov
musíme dať ovládač hlasitosti 1. na úplné minimum! Tento
postup je vhodné dodržať, pretože ináč by sme museli
zosilňovač vypnúť a potom ho nechať znova nažeraviť.
Nesmieme zabúdať, že príliš časté zapínanie, resp. vypínanie
elektrónkových zariadení, znižuje životnosť elektrónok.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zosilňovača.

Prepínačom kanálov 2. si vyberieme požadovaný
vstup, ovládač hlasitosti 1. dáme pre istotu na minimum a na
zadnom paneli dáme hlavný vypínač 13. do polohy ON. Ak je
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všetko v poriadku, tak by sa malo rozsvietiť podsvietenie pod
ovládačom hlasitosti 1. a prepínačom kanálov 2. a rovnako by
sa mali začať žeraviť aj všetky elektrónky. Proces nažeravenia
trvá istú dobu (zhruba 30 sekúnd). Je však dobré mať
zaužívané počkať aspoň 2 minúty od zapnutia. Po tejto dobe
môžeme pridať hlasitosť a užívať si radosť z hudobného
prednesu.
 Tip výrobcu: Pri počúvaní si urobte pohodlie, vypnite telefón
(samozrejme ak nie je zdrojom zvuku), zavrite oči a vychutnávajte si
posluch kvalitnej hudby – ideálne z vinylových platní, CD (isto nie
MP3

s 192kb/s

a

menej),

z magnetofónového pásu.

19

alebo

kvalitných

záznamov

11. Technické parametre
Výstupný sínusový výkon (Rz = 8Ω):

2x3W, RMS

Trieda zosilňovača:

Trieda A

Frekvenčný rozsah:

18Hz – 20kHz

Impedancia reproduktorov:

4 až 8 Ohm

Impedancia slúchadiel:

32 až 250 Ohm

Odstup signál/šum (A-Weighted):
-

CD, AUX, TAPE/EQ:
PHONO:

87dB
80dB

Harmonické skreslenie THD+N (Pout = 3W):
-

f = 100Hz:
f = 1kHz:
f = 10kHz:

1.27%
1.15%
1.68%

Vstupné citlivosti:
-

CD, AUX, TAPE/EQ Input:
PHONO :

300mV
3mV

Gramofónový predzosilňovač:
-

Typ korekcie:
Presnosť s RIAA krivkou:
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RIAA
+- 0.3dB

BLUETOOTH režim:

A2DP, High quality

Celková hmotnosť:

11.7kg

Príkon:

< 65W

Napájacie napätie:

230V/50Hz

12. Riešenie možných problémov
Zosilňovač po zapnutí hlavného vypínača 13. sa nerozsvieti
a nenažeraví.
Riešenie:
Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel, a či je zosilňovač
v sieti.
Zosilňovač po dostatočnom nažeravení nehrá.
Riešenie:
a) Skontrolujte, či je pripojený aspoň jeden zdroj audio
signálu, a či je správne zvolený audio kanál
prepínačom kanálov 2.
b) Skontrolujte (ak nepoužívate TAPE/EQ slučku), či je
prepínač 7. v polohe BYPASS.
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c) Ak používate TAPE/EQ slučku, tak skontrolujte, či je
zariadenie zapojené v tejto slučke zapnuté, resp.
funkčné.
d) Skontrolujte, či máte pripojené reproduktory podľa
časti 4.
e) Skontrolujte, či nemáte stiahnutý ovládač hlasitosti 1.
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