
Przedwzmacniacz lampowy oparty na lampie 6J1

Przedwzmacniacz  lampowy oparty  na  lampie  6J1  przeznaczony  jest  dla  entuzjastów  dobrego
brzmienia którzy stosunkowo niewielkim kosztem chcą zmodyfikować brzmienie swojego zestawu
audio dodając delikatny rys lampowego brzmienia.

Przedwzmacniacz może być włączony pomiędzy wzmacniacz mocy a dowolne źródło sygnału, np:
- telefon
- komputer
- dowolny odtwarzacz CD, MP3, MP4, itp.
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Instrukcja obsługi

1. Wejście AC 12V:
Układ  zasilany  jest  napięciem 12V AC.  Moduł  posiada  wbudowane  gniazdo  zasilania  3.5/1.5
służące do podłączenia zasilacza o parametrach: 12V AC / 800mA. Do zestawu załączone jest także
gniazdo 5.5/2.1. Można je zamontować w miejsce gniazda wlutowanego na płycie.  Można także
zastosować  zewnętrzny  transformator  12V /  800  mA.  Przewody  transformatora  należy  w tym
przypadku bezpośrednio przylutować do płyty. Moduł można zakupić w zestawie z dedykowanym
zasilaczem.

Uwaga! Nie można używać zasilacza prądu stałego. Układ nie będzie działał.

2. Wejście sygnału kanału lewego / kanału prawego:
Wejście sygnału audio może być podłączone do telefonów komórkowych, komputerów, CD, MP3,
MP4 i innych odtwarzaczy muzycznych. Gniazdo typu RCA (cinch).

3. Wyjście kanału lewego / kanału prawego:
Zacisk  wyjściowy sygnału  audio  może  być  podłączony do  wzmacniacza  wejściowego  sygnału
audio (wzmacniacza mocy). Można podłączyć także tzw głośniki aktywne z wbudowanym układem
wzmacniacza  (np.  komputerowe).  Nie  można  do  wyjść  podłączyć  bezpośrednio  głośników
pasywnych (bez wzmacniacza, kolumn, itp.).

4. Przełącznik zasilania / pokrętło głośności:
W stanie  wyłączonym obróć  pokrętło  w kierunku  zgodnym z  ruchem wskazówek zegara,  aby
usłyszeć  dźwięk  "kliknięcia",  zasilanie  jest  włączone,  świeci  się  diodowe  podświetlenie  lamp,
głośność jest minimalna.  Kontynuuj obrót w prawo, aby zwiększyć głośność.
Przekręcenie pokrętła w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zmniejsza głośność i na
końcu wyłącza układ (gaśnie podświetlenie LED).

W module zamontowane są fabrycznie lampy 6J1. Można zastosować (w przypadku konieczności
wymiany lub w celu polepszenia brzmienia) zamiennie: 6F32, EF95, 6Ż1P-EW, 6Ж1П-EB, 6Ż1P,
6Ж1П, 6J1P, 6AK5, 6069, 403A, 731A, 5654, CV850.

Linki:
Moduł przedwzmacniacza 6J1:
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1136,modul-przedwzmacniacza-6j1

Zamienniki dla lamp 6J1:
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?wyniki-wyszukiwania,19&sPhrase=pentoda+6j1

Zasilacze AC 12V:
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?zasilacze,190
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