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Návod na obsluhu elektrónkového integrovaného zosilňovača  CANOR AI 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený milovník hudby, 

ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš zosilňovač CANOR AI 1.10. 

V záujme zachovania a udržania najlepších vlastností AI 1.10 doporučujeme pozorne si prečítať  

nasledujúce riadky. 
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Bezpečnostné inštrukcie: 

Prečítajte prosím pred uvedením prístroja do činnosti. 

1. Čítajte inštrukcie – všetky bezpečnostné a informačné inštrukcie by mali byť prečítané pred zahájením 

používania AI1.10. 

2. Uschovajte návod – bezpečnostný a užívateľský návod by mal byť uschovaný pre možnosť neskoršieho 

použitia. 

3. Dodržujte inštrukcie – všetky bezpečnostné a užívateľské inštrukcie by mali byť dodržiavané. 

4. Voda a vlhkosť – |AI1.10 by nemal byť umiestnený v blízkosti vody, napr. blízko vane, bazénu, 

kuchynského drezu, atď. 

5. Príslušenstvo – nepripájajte príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom doporučené. 

6. Umiestnenie – neumiestňujte zariadenie na nestabilnú podložku. Zariadenie môže spadnúť, čo môže 

zapríčiniť vážne úrazy deťom alebo dospelým, ako aj poškodenie prístroja. Používajte iba podložky 

alebo stojany doporučené výrobcom alebo predávané predajcom súčasne s týmto zariadením. 

Akékoľvek umiestnenie prístroja by malo byť v súlade s inštrukciami výrobcu a mali by byť použité 

výrobcom doporučené príslušenstvá. 

7. Vetranie – zariadenie by malo byť umiestnené tak, aby bolo okolo neho zaručené dobré prúdenie 

vzduchu. To znamená, že nesmie ležať na pohovke alebo čalúnenom nábytku, za prevádzky nesmie byť 

ničím prikryté, čo by zabraňovalo dobrému prúdeniu vzduchu okolo vetracích otvorov prístroja.  

8. Teplo – zariadenie musí byť situované tak, aby nedochádzalo k jeho ohrevu tepelnými zdrojmi, napr. 

radiátormi či pecami alebo inými zariadeniami produkujúcimi teplo. Vzdialenosť prístroja od zadnej 

steny nesmie byť menšia ako 20cm a v priestore 20cm nad AI1.10  nesmie byť tak isto žiadna prekážka. 

Po bokoch pristroja musí byt zabezpečená min. vzdialenosť 20cm od ostatných predmetov.  

9. Pripojenie prístroja k sieti – prístroj musí byť pripojený iba k takej sieti, pre ktorú je navrhnutý. 

10. Sieťový prívodný kábel – je potrebné venovať zvláštnu pozornosť sieťovému prívodnému káblu, musí 

byť umiestnený tak, aby sa po ňom nestúpalo a aby bol chránený proti mechanickému poškodeniu.  

11. Dlhšia doba, počas ktorej nepoužívate AI1.10  – v tomto prípade by mal byť prívodný sieťový kábel 

odpojený od siete, alebo aspoň vypnúť hlavný sieťový vypínač umiestnený na zadnom panele.  

12. Predmety obsahujúce tekutinu – neumiestňujte tieto predmety (vázy, kvetináče) tak, aby mohli spadnúť, 

prípadne aby z nich tekutina mohla vytiecť na AI1.10. 

13. Poškodenia vyžadujúce servis – zariadenie by malo byť opravované iba kvalifikovaným servisom. A to 

vtedy, pokiaľ:  

  a)  je poškodený prívodný sieťový kábel 

  b)  zariadenie spadlo do vody alebo bolo poliate 

  c)  pokiaľ bolo vystavené dažďu 

  d)  zariadenie nesprávne funguje 

  e)  zariadenie spadlo na zem, alebo je inak mechanicky poškodené. 

14. Opravy – všetky opravy musia byť zverené kvalifikovanému servisu. 

15. Všeobecné upozornenie – používajte prístroj iba v súlade s návodom. 

Aby ste zamedzili úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zosilňovač dažďu alebo vlhku. 

 

 

 

OBSAH DODÁVKY: 

1. Prepravný obal 

2. Zosilňovač CANOR AI 1.10 

3. Sieťová šnúra 

4. Diaľkové ovládanie DO (obsahujúce batérie AAA – 2 ks) 

5. Návod na obsluhu zosilňovača CANOR AI 1.10 

 

 

 

UPOZORNENIE: 

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC  upravujúce 

problematiku separovaného zberu odpadu. Toto zariadenie sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom 

odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických 

zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 

 

 

 

 

 



 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ: 

Do diaľkového ovládača vložte dve batérie veľkosti AAA a dajte pritom pozor na polaritu. Čidlá diaľkového 

ovládania nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným silným svetelným zdrojom. Diaľkové ovládanie 

funguje v uhle 60° asi do 5m. Diaľkovým ovládačom mierte smerom k čidlu na prístroji. V ceste nesmú stáť 

žiadne prekážky. Ak je prístroj umiestnený za sklom, môže to mať za následok skrátenie funkčnej vzdialenosti 

ovládača (podľa farby a sily skla). Klávesy na diaľkovom ovládači majú rovnakú funkciu ako klávesy na 

prednom panele prístroja.  

 

 

Diaľkový ovládač je vybavený funkciami pre zosilňovač  aj pre CD: 

- VOLUME + funkcia iba pre zosilňovač /klávesy regulácie hlasitosti/ 

← INPUT →   funkcia iba pre zosilňovač /prepínanie vstupov/ 

AMP  ON/OFF - funkcia iba pre zosilňovač /vypínanie a zapínanie zosilňovača/ 

Veľké power tlačítko - vypína naraz zosilňovač aj CD prehrácač 

 

 

Funkcie iba pre CD: 

CD ON/OFF - vypínanie a zapínanie . 

Číselná klávesnica (0-9) - slúži k priamej voľbe skladby. 

Číselná klávesa 0 - voľba vstupov pre CD1.10 : 1.CD, 2.COAXIAL, 3.OPTICAL, 4.USB. 

Číselná klávesnica +10 - pomocou tejto klávesy a následným zadaním čísla môžete priamo voliť skladby s 

vyšším poradovým číslom ako 10. 

REPEAT - cyklicky po každom stlačení navolí opakovanie jednej skladby, opakovanie celého albumu a vypína 

opakovanie. 

BACKWARD |<< - pri krátkom stlačení skočí na začiatok skladby, ak je čas prehrávania skladby väčší ako 5s, 

pri ďalšom stlačení skáče o jednu skladbu dozadu. Pri dlhšom podržaní tlačidla sa plynule posúva prehrávanie 

dozadu. 

FORWARD >>| - pri krátkom stlačení skočí o jednu skladbu dopredu. Pri dlhšom držaní tlačidla sa plynule 

posúva prehrávanie dopredu. 

OPEN - vysúvanie a zasúvanie CD disku. 

STOP - zastavuje prehrávanie CD disku. 

PLAY/PAUSE - spúšťa pauzuje prehrávanie CD disku. 

 

 

 

PREDNÝ PANEL: 

Obsahuje navyše od diaľkového ovládača tlačidlá s funkciou: 

MUTE – stlačením tohto tlačidla sa sa okamžite stíši hlasitosť . Ďalším stlačením sa hlasitosť vráti na 

prednastavenú úroveň . 

TR/UL – stláčením tohto tlačidla prepíname medzi dvomi režimami zapojenia zosilňovača . Krátkym zatlačením 

tlačidla  sa na displeji objaví práve navolený režim (Triode alebo U-linear (ultralinear ). Opätovným zatlačením 

tlačidla  pokiaľ je ešte zobrazený režim zmeníme na iný typ režimu . Prvotné prednastavenie je Triode . 

DIMM  -  nastavuje jas displeja AI 1.10 v šiestich krokoch, pričom 0 je vypnutý displej a 5 je maximálny jas. Po 

zapnutí ma displej úroveň jasu 3 a opakovaným stláčaním, alebo držaním tlačidla sa jas znižuje na hodnoty 2,1,0 

a pokračuje ďalej zvyšovaním jasu po maximálny jas 5 a  opakovane znižuje jas až k vypnutiu displeja. V stave 

vypnutého displeja sa počas ovládania zariadenia funkčnými tlačidlami displej rozsviecuje s jasom 2 a po pár 

sekundách sa znova vypne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE REPRODUKCIE: 

Pripojte k AI 1.10 sieťovú šnúru. Zapnite AI1.10 hlavným vypínačom Power Main, ktorý je umiestnený na 

zadnom panele. Po zapnutí hlavného vypínača sa AI 1.10 uvedie do pohotovostného stavu - na prednom panele 

svieti červená LED. Po stlačení tlačidla Power (na prednom panele - alebo na diaľkovom ovládači) sa spustí 

riadená zapínacia sekvencia, ktorá pozostáva z chladenia a žhavenia elektrónok, čím sa predlžuje ich životnosť. 

Cyklus chladenia sa vykonáva aj vo vypnutom stave, ak nie je vypnutý hlavný vypínač na zadnom panele, t.j. po 

vypnutí tlačidlom na prednom panele, alebo diaľkovým ovládačom a začne sa odrátavať 45 sekúnd chladenia 

bez indikácie. Ak v tomto čase zapnete zariadenie, chladenie bude pokračovať a bude indikované blikaním 

červenej LED. Ak prejde doba chladenia pripojí sa hlavný toroidný transformátor (rozsvieti sa displej s logom 

CANOR) a začne pomalý nábeh napätia. 

 Tento cyklus potrvá 45 sekúnd a po tomto čase červená LED prestane blikať, vstupné relé pripojí signál  

naposledy navoleného vstupu ak nedošlo k odpojeniu hlavného prívodu napájania . Pri prvom zapnutí alebo pri 

odpojení hlavného prívodu napájania  sa prednastaví vstup IN1  a hlasitosť na úroveň -44dB .  

Hlasitosť je nastavovaná v 63 krokoch po 1dB  . Najvyššia hlasitosť je 0dB  a najnižšia  je -63dB  ďalší krok je 

už MUTE . Hlasitosť je možné ovládať aj velkým ovladacím gombíkom na prednom panele . Hlasitosť je 

ovládaná pomocou  reléového atenuátora ktorý má presnosť súbehu lepšiu ako 0.05dB .  

K zosilňovaču je možné pripojiť 4  aj 8 ohmové reproduktory . Pre každý typ má zosilňovač oddelené svorky . 

 

Režim MONOBLOK : 

Tým , že má zosilňovač všetky základné funkcie  riadené elektronicky  využili sme túto výhodu a upravili sme 

riadenie zosilňovača tak , aby bolo možné stereo zosilňovač použiť aj ako monoblok . K tomuto bol vytvorený 

špeciálny protokol a komunikačné rozhranie C-link .   

 

Toto riešenie má jednu obrovskú výhodu  , že monobloky nepotrebujú riadiaci predzosilňovač - a AI 1.10 sa dá 

používať ako integrovaný sterereofónny zosilňovač aj ako monoblok . 

Atenuátory zabezpečujú  absolútny súbeh kanálov. Dve  AI 1.10  sa prepoja dátovým káblom cez C-link 

zbernicu v tom momente  sa z jedného zosilňovača stane master  a z druhého slave .  

Master potom preberá celé ovládanie oboch zosilňovačov synchrónne. Slave ma vypnuté všetky ovládacie 

možnosti. 

 

!!! Prepájanie  dvoch  AI 1.10 pomocou datového kábla sa musí prevádzať pri vypnutých zosilňovačoch !!! 

 

 

Špecifikácia : 
 

Výstupný výkon stereo:  2 x 40W /4,8 Ohm - ultralinear (THD<3%) 

    2 x 20W /4,8 Ohm - triode   (THD<3%) 

Výstupný výkon monoblok: 1 x 80W /8 Ohm - ultralinear (THD<3%) 

    1 x 40W /8 Ohm - triode   (THD<3%) 

Vstupná citlivosť   500mV 

Frekvenčný rozsah  10 - 50 000Hz  -0,5dB /5W 

Vstupná impedancia  30 kOhm 

Vstupy stereo   5 RCA 

Vstupy monoblok  2 XLR 

Harmonické skreslenie   <0,05% /1kHz , 5W 

Harmonické skreslenie monoblok <0,008% /1kHz , 5W 

Odstup šumu    >95dB 

Odstup šumu  monoblok  >100dB 

Zostava elektrónok  1x 12AX7 , 2 x 12AT7 , 4 x KT88 

Napájanie     230 V, 50 Hz / 375 VA 

Rozmery (Š x V x H)   435 x 170 x 465 mm 

Hmotnosť    26 kg 

 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov okrem elektroniek na ktoré sa vzťahuje 3 

mesačná záruka . Pre uplatnenie práva na záručnú  

opravu odovzdajte zariadenie servisnému stredisku spolu s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom a 

dokladom o kúpe zariadenia. Záruka sa vzťahuje na závady materiálov a práce, nie však na závady spôsobené 

neoprávneným zásahom do zariadenia, či nevhodnou manipuláciou. 
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