
Gefeliciteerd met uw nieuwe Akurate Power-eindversterker van Linn. In deze 
gebruiksaanwijzing leest u in het kort hoe u het toestel kunt uitpakken en aansluiten. Voor 
meer hulp bij de installatie kunt u contact opnemen met uw Linn-specialist.

LET OP!
Raadpleeg de veiligheidsbrochure voor belangrijke veiligheidsinformatie en het online 
handboek op www.linn.co.uk/akuratepower voor de complete gebruiksaanwijzing van 
uw Akurate Power-eindversterker van Linn.

Modellen
De Akurate Power-versterker is verkrijgbaar in zes verschillende modellen:

Akurate 2200: 2 kanalen, RCA phono-ingang
Akurate 3200: 3 kanalen, RCA phono-ingang
Akurate 4200: 4 kanalen, RCA phono-ingang
Akurate 2200/B: 2 kanalen, gebalanceerde XLR-ingang
Akurate 3200/B: 3 kanalen, gebalanceerde XLR-ingang
Akurate 4200/B: 4 kanalen, gebalanceerde XLR-ingang

Uitpakken

Neem het product uit de verpakking en plaats het op een vlak oppervlak
Bewaar al het verpakkingsmateriaal voor transport van de Akurate Power-versterker in 
de toekomst  

Inhoudsopgave
1x Akurate Power-versterker 
1 stroomsnoer 
Zwarte interconnectkabels van Linn, phono of gebalanceerd afhankelijk van het model 
versterker  
Er wordt 1 kabel per versterkingskanaal meegeleverd, bijv. bij een Akurate 4200 met  
4 kanalen worden 4 kabels meegeleverd
1 veiligheidsbrochure

Plaatsen
Plaats het toestel op een plat, stabiel en stevig oppervlak
De ventilatieopeningen niet blokkeren of afdekken en niets direct voor de versterker 
plaatsen
Stapel componenten niet op elkaar en plaats ze niet bij andere warmtebronnen in de 
buurt
Zorg om het hele toestel voor ten minste 10 cm ruimte voor luchtcirculatie
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Aansluiten
Voor aansluiting moeten alle versterkers worden uitgeschakeld.
Sluit uw voorversterker aan op de Akurate Power-eindversterker 
met de meegeleverde interconnectkabels. Zorg voor een 
aansluiting tussen elke kanaaluitgang op de voorversterker en elke 
kanaalingang op de eindversterker, bijv. Left Balanced Out (links 
gebalanceerd uit) wordt aangesloten op Channel 1 Audio In (kanaal 
1 audio in) en Right Balanced Out (rechts gebalanceerd uit) wordt 
aangesloten op Channel 2 Audio In (kanaal 2 audio in)

Gebruik RCA phono- of gebalanceerde XLR-aansluitingen, afhankelijk van het model Akurate 
Power-versterker dat u hebt (in onderstaand diagram worden beide mogelijkheden getoond)

Sluit elk linker- en rechterkanaal van de Akurate Power-eindversterker aan op de bijbehorende 
aansluitklem op uw luidspreker op de door u gewenste aansluitwijze (spade / banaanstekker / 
blanke draad) en zorg steeds voor een goede stevige aansluiting (zie ommezijde)

Sluit het stroomsnoer aan, maar zet het toestel nog niet aan

Als u een DS-speler van Linn rechtstreeks aansluit op een Akurate Power-versterker zonder 
tussenliggende voorversterker, moet u de desbetreffende (d.w.z. gebalanceerd of analoog) 
kanalen Out (uit) links en rechts rechtstreeks aansluiten op de bijbehorende ingangen van 
de eindversterker en Enable Internal Volume Control (interne volumeregeling inschakelen) in 
Konfig op Yes (ja) zetten 
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Luidsprekeraansluiting
U kunt de luidsprekerkabel op drie manieren aansluiten op uw versterker, met een 
banaanstekker, spade of blanke draad:

                   Banaanstekker                        Spade                         Blanke draad

De aansluitklemmen kunnen worden gebruikt als ingangen voor banaanstekkers van 4 mm 
of als bruggetjes voor kabels met spades of blanke draden. Bij aansluiting met spades of 
blanke draad moet de buitenkant van het bruggetje worden losgedraaid. Steek de draad of 
spade erin en draai het bruggetje weer stevig vast.

Zet alle toestellen aan nadat alle aansluitingen zijn gemaakt en 
controleer of alles naar behoren functioneert.

Wanneer u het systeem voor de eerste keer aanzet, wordt 
u geadviseerd het volume laag te zetten om het risico van 
schade bij een verkeerde configuratie te beperken
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Gebruik
het blauwe LED-lampje op het voorpaneel is gedimd, wanneer het toestel in de slaapstand 
staat en gaat feller branden, wanneer er een audiosignaal wordt gesignaleerd.

Akurate Power-versterkers zijn voorzien van verschillende probleemopsporings- en 
beschermingsfuncties, waardoor het toestel kan overschakelen op de slaapstand (gedimd 
lampje) of het kan lijken of het toestel helemaal uit staat (geen lampje). Wanneer de toestand 
die ervoor zorgde dat de versterker zijn bescherming activeerde voorbij is, zal de versterker 
automatisch terugkeren naar de normale stand.

Raadpleeg uw online handboek voor meer informatie over overbelastingsbeveiliging en 
andere gebruiksrichtlijnen

Online handboek
Raadpleeg het meest recente online handboek voor de Akurate Power-eindversterker van Linn 
op www.linn.co.uk/akuratepower. hierin vindt u alle instructies voor het plaatsen van uw 
toestel, het aansluiten van versterkers en luidsprekers en het gebruiken van uw toestel.

Garantie
Ga binnen 30 dagen na aanschaf naar www.linn.co.uk/warranty om uw product te 
registreren en te profiteren van een verlengde garantie van 5 jaar.

Linn Records
Ga naar www.linnrecords.com voor een selectie opnames die beschikbaar zijn als Studio 
Master-downloads, op CD/SACD of op 180g vinyl.
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