
Angel-6 Snabbstart Guide 
 

Grattis till ditt köp av Angel 6-förstärkaren, från Moor Amps. Den här guiden innehåller 
enkel information för att komma igång. För mer information, se den senaste manualen för 
Angel-6 på webbplatsen www.mooramps.co.uk (About Us > User Manuals) 
 

Börja här 
 

• Stäng av alla förstärkare och övriga enheter innan du ansluter förstärkaren 

• Placera förstärkaren på en plan yta med god ventilation, särskilt åt sidorna 

• Anslut vänster och höger högtalare till högtalaranslutningarna, se till att du får samma 

röda / svarta eller röda / vita polaritet för båda kanalerna 

• Täck över de exponerade högtalaranslutningarna med de medföljande röda och svarta 

kabelstrumporna 

• Anslut RCA- eller XLR-kablarna från förförstärkarutgången till Angel 6-ingångarna 

• Se till att båda ingångsväljarna stämmer överens med den typ av kabel du använder 

• Strömställarna ska vara in för XLR, ut för RCA 

• Obs! Höger kanal identifieras vanligtvis med ett rött färgband eller kontakt 

• Om du använder en Angel-Pre-förförstärkare, anslut anslutningskabeln från 

förförstärkaren till Angel 6-standby-uttaget 

• Anslut IEC-kabeln (nätkabeln) till eluttaget 

• När alla anslutningar är gjorda, kontrollera att din förstärkares volymkontroll är låg och slå 

på försteget och förstärkaren 

• Njut av lite MUSIK! 

 

Tips: 
 

Om du inte hör någon musik eller bara musik från en kanal, ställ volymkontrollen på 

förförstärkaren låg och kontrollera positionen för de två ingångsväljarna (RCA/XLR) på 

baksidan av Angel 6! 

Om du får en enda röd blixt varannan sekund från den blå logotypen har Angel 6 upptäckt 

upprepade effektcykler. Låt Angel 6 vara påslagen tills den startar! 

http://www.mooramps.co.uk/


 

Anslutningar 

 

 

Nummer Namn Beskrivning 

[1] RCA Ingång - Höger Höger kanal RCA (Phono) ingång 

[2] RCA ingång - Vänster Vänster kanal RCA (Phono) ingång 

[3] XLR Ingång - Höger Höger kanal XLR (Balanserad) ingång 

[4] XLR Ingång - Vänster Vänster kanel XLR (Balanserad) ingång 

[5] Input switch - Höger Höger kanal ingångsväljare 
       UT = RCA           IN = XLR 

[6] Input switch - Vänster Vänster kanal ingångsväljare 
       UT = RCA           IN = XLR 

[7] Högtalare - Höger WBT högtalarkontakt för höger kanal 
       RÖD = +ve             VIT = -ve 

[8] Högtalare – Vänster WBT högtalarkontakt för vänster kanel 
       RÖD = +ve             VIT = -ve 

[9] Nätanslutning IEC Anslut nätkontakten.  
(Strömbrytaren är flyttad till frontsidan) 

[10] Standby input Standby kontakt 
Drivs av Angel-Pre för att sätta effektförstärkaren i 
standby (viloläge) 

 
 

OBS! När du tittar bakifrån på förstärkaren verkar de vänstra kanal in- och utgångarna vara 
på höger sida och vice versa. Allt är vettigt när du föreställer dig detta sett från förstärkarens 
FRAMSIDA. 

Garanti 
Din Angel 6-förstärkare täcks av fabriksgaranti för normal hushållsbruk under fem (5) år för 

delar och arbete. Denna garantiperiod löper från det ursprungliga datumet för köp. Se 

handboken online på www.mooramps.co.uk för fullständig information. 


