
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Linn Uphorik-voorversterker. In deze 
snelstartgids wordt in het kort uitgelegd hoe u de stroomvoorziening uitpakt en aansluit, 
zodat u aan de slag kunt. Volledige instructies vindt u de de Uphorik-onlinehandleiding.

BELANGRIJK:
In dit document vindt u advies omtrent het uitpakken en aansluiten van uw 
voorversterker. Raadpleeg de afgedrukte Veiligheidsinformatie voor belangrijke 
informatie over de veiligheid en de onlinehandleiding voor volledige instructies over het 
gebruik van de Uphorik-voorversterker.

Uitpakken
Verwijder het product uit de verpakking en plaats het op een plat oppervlak
Bewaar alle verpakkingsmateriaal in verband met mogelijk transport van de Uphorik 
in de toekomst

Inhoud

1 x Uphorik-voorversterker
1 x netspanningskabel 
1 x paar zwarte Linn-verbindingskabels
1 x brochure ‘Belangrijke veiligheidsaspecten’
1 x schuimbescherming

Plaatsing

Plaats het product op een plat, stabiel en stevig oppervlak
Bescherm de bovenkant van de eenheid met de schuimbescherming als u 
elementinstellingen aan de onderkant van de Uphorik wijzigt
Zorg ervoor dat de toonarmkabel zich niet te dicht in de buurt van de 
netspanningskabel, luidsprekerkabels of verbindingskabels bevindt.
Stapel componenten niet en vermijd plaatsing nabij andere warmtebronnen
Laat enige ruimte rond het product ten behoeve van luchtcirculatie
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Aansluiting
Voor aansluiting moeten uw eindversterkers worden uitgeschakeld.
Sluit de eenheid aan volgens de methode die uw voorkeur heeft (Phono/RCA of 
Gebalanceerd/XLR) voor uw elementtype (Moving Magnet (MM) of Moving Coil (MC)).
Stel de MM/MC-schakelaar op de juiste instelling
Sluit de netspanningskabel aan en schakel de eenheid in

Aan-uitschakelaar - inschakelen en uitschakelen

Netspanningsingang - aansluiting van de netspanningskabel

MM-ingang (L/R) - Phono/RCA

Earth Ground - aansluiten op een aardklem om aarding te verbeteren

MM-ingang (L/R) - Gebalanceerd/XLR

Gebalanceerd/XLR-uitgang (L/R)

MC-ingang (L/R) - Phono/RCA

MC-ingang (L/R) - Gebalanceerd/XLR

Ongebalanceerde/RCA-uitgang (L/R)

MM/MC-schakelaar - indrukken voor MC; uitdrukken voor MM
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Elementinstellingen

Stel de ingangsimpedantie voor het geïnstalleerde element in met behulp van de 
schakelaars aan de onderkant van de Uphorik. Zorg ervoor dat u dezelfde instellingen 
voor het linker- en rechterkanaal gebruikt. Demp het geluid van de voorversterker 
alvorens u dit doet.

Raadpleeg de productdocumentatie van de fabrikant van uw element voor de juiste 
waarden of zie de Uphorik-onlinehandleiding (zie hiernaast) voor populaire elementen 
van andere fabrikanten dan Linn en voor instructies over het optimaliseren van deze 
instellingen voor uw element.

De optimale instellingen voor Linn-elementen zijn als volgt:

ADIKT   AKIVA   KLYDE

Werking
De LED aan de voorkant gaat uit om piekbegrenzing aan te geven als het uitgangssignaal 
te sterk is.  Als de LED aan de voorkant regelmatig piekbegrenzing aangeeft, dan dient de 
instelling voor de versterking voor dit element mogelijk te worden verlaagd.

Onlinehandleiding

Raadpleeg de nieuwste onlinehandleiding voor de Linn Uphorik, inclusief volledige 
instructies over de werking van uw voorversterker. 

Garantie

Ga binnen 30 dagen na aankoop naar www.linn.co.uk/warranty om uw product te 
registreren voor een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Linn Records

Ga naar www.linnrecords.com voor een selectie van opnames die leverbaar zijn op 180-
grams vinyl.
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