
PW800W Güç Kayna¤› ald›¤›n›z için teflekkür ederiz.
PW800W, Yamaha profesyonel audio donan›mlar› ile kullanmak için özel olarak tasarlanm›flt›r. 
PW800W’den optimum performans› elde edebilmek ve mevcut özelliklerinden sonuna kadar istifade edebilmek
için lütfen bu k›lavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride bakmak için elinizin alt›nda bulundurunuz.  

* Bu Kullan›m K›lavuzunda yer alan flekiller sadece bilgi amaçl›d›r ve sizin cihaz›n›zdakilerden biraz farkl› olabilir.
* Bu kullan›m k›lavuzundaki flirket ve ürün adlar›, ilgili flirketlerin ticari markalar› veya tescilli ticari markalar›d›r.

nnKullan›m K›lavuzu



Yukar›daki uyar› cihaz›n arkas›nda bulunur.

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI

Eflkenar üçgen içerisindeki ok sembolü ile
birlikte çakan bir flimflek, kullan›c›y› ürün
muhafazas› içinde, insanlarda elektrik çarp-
mas› tehlikesi oluflturmaya yetecek büyük-
lükte, yal›t›lmam›fl “tehlikeli gerilim” bulun-
du¤u konusunda uyarmak içindir.

Eflkenar üçgen içerisindeki ünlem iflareti, kul-
lan›c›y› ürünle birlikte gelen literatür içinde
önemli iflletim ve bak›m (servis) talimat-
lar›n›n bulundu¤u konusunda uyarmak için-
dir.

UYARI
YANGIN YA DA ELEKTR‹K ÇARPMASI TEHL‹KES‹N‹ AZALTMAK
‹Ç‹N, BU C‹HAZI YA⁄MURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYINIZ.

1 Bu talimatlar› okuyunuz.

2    Bu talimatlar› saklay›n›z.

3 Tüm uyar›lar› dikkate al›n›z.

4 Tüm talimatlara uyunuz.

5 Bu cihaz› suya yak›n kullanmay›n›z.

6 Sadece kuru bez ile temizleyiniz.

7 Havaland›rma aç›kl›klar›n› kapatmay›n›z. Üreticinin talimatla-
r›na uygun flekilde monte ediniz.

8 Radyatörler, kaloriferler, f›r›nlar veya ›s› üreten di¤er cihaz-
lar (amplifikatörler dahil) gibi ›s› kaynaklar›n›n yak›nlar›na
yerlefltirmeyiniz.

9 Polarize veya toprakl› tip prizin güvenlik unsurunu iptal et-
meyiniz. Polarize fifl biri di¤erinden daha genifl iki uca sa-
hiptir. Toprakl› tip fifl iki uca ve üçüncü bir topraklama t›rna-
¤›na sahiptir. Genifl olan uç veya üçüncü t›rnak güvenli¤iniz
için konulmufltur. E¤er cihaz›n fifli prizinize uymuyorsa, eski
prizi de¤ifltirmesi için bir elektrikçiye dan›fl›n›z.

10 Güç kablosunun özellikle fifl ve elektrik prizi ç›k›fllar›nda ve
cihazdan ç›kt›¤› noktada üzerine  bas›lmas›n› veya s›k›flt›r›l-
mas›n› engelleyiniz.

11 Sadece üretici taraf›ndan belirtilen ba¤lant› parçalar›n› / ak-
sesuarlar› kullan›n›z.

12  Sadece üretici taraf›ndan belirtilen
ya da cihazla birlikte sat›lan servis
arabas›n›, sehpay›, tripodu, deste-
¤i veya tezgah› kullan›n›z.  Bir ser-
vis arabas› kullan›ld›¤›nda, devri-
lip hasar görmesini önlemek için
araba/cihaz kombinasyonunu dik-
katlice hareket ettiriniz.

13 Gök gürültülü sa¤anak ya¤›fl s›ras›nda veya uzun süre kul-
lan›lmayacaksa bu cihaz›n elektrik fiflini prizden çekiniz.

14 Tüm bak›m ifllemlerini yetkili servis personeline yapt›r›n›z.
Cihaz herhangi bir flekilde hasar gördü¤ünde bak›m gerekli-
dir, mesela elektrik kablosu zarar gördü¤ünde, cihaz›n içine
s›v› döküldü¤ünde veya bir cisim girdi¤inde, cihaz ya¤mura
veya neme maruz kald›¤›nda, normal flekilde çal›flmad›¤›nda
ya da yere düfltü¤ünde.

Grafik Sembollerin Aç›klamalar›

ELEKTR‹K ÇARPMASI
TEHL‹KES‹! AÇMAYINIZ

D‹KKAT: ELEKTR‹K ÇARPMASI TEHL‹KES‹N‹ AZALTMAK
‹Ç‹N, KAPA⁄I (VEYA ARKA PANEL‹) AÇMAYINIZ.

‹ÇER‹DE KULLANICININ TAM‹R EDEB‹LECE⁄‹ HER-
HANG‹ B‹R PARÇA YOKTUR. BAKIM ‹Ç‹N YETK‹L‹

SERV‹S PERSONEL‹NE DANIfiINIZ.

D‹KKAT
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FCC B‹LG‹S‹ (A.B.D.)
1. ÖNEML‹ UYARI: BU ÜRÜN ÜZER‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K

YAPMAYINIZ! Bu ürün, k›lavuz içerisinde belirtilen talimat-
lara göre kuruldu¤unda FCC flartlar›n› karfl›lamaktad›r. Ya-
maha taraf›ndan kesinlikle onaylanmayan modifikasyonlar
FCC taraf›ndan verilmifl olan cihaz kullanma yetkinizi ge-
çersiz k›labilir.

2. ÖNEML‹: Bu ürünü aksesuarlara ve/veya baflka bir ürüne
ba¤larken sadece yüksek kalitede blendajl› kablolar kulla-
n›n›z. Bu ürünle birlikte verilen kablo(lar) KULLANILMALI-
DIR. Tüm montaj talimatlar›na uyunuz. Bu talimatlara uyul-
mamas›, bu ürünü A.B.D.’de kullanmak için FCC izninizi
geçersiz k›labilir.

3. NOT: Bu ürün test edilmifl ve S›n›f “B” dijital cihazlar için
FCC Yönetmelikleri 15. K›s›m’da listelenen flartlara uygun
oldu¤u görülmüfltür. Bu s›n›rlamalara uyum, bu ürünün ko-
nut ortam›nda kullan›m›n›n di¤er elektronik cihazlarla za-
rarl› bir parazite sebep olmayaca¤› konusunda makul bir
güvence sa¤lamaktad›r. Bu cihaz radyo frekans› üretir/kul-
lan›r ve e¤er bu kullan›m k›lavuzundaki talimatlara uygun
flekilde kurulmaz ve kullan›lmazsa di¤er elektronik cihazlar
için zaral› parazitlenmeye sebep olabilir. FCC yönetmelik-
lerine uygunluk tüm kurulumlarda parazit oluflmayaca¤›n›
garanti etmez.

Ürünün “AÇIK” ve “KAPALI” duruma getirilerek belirlene-
cek flekilde parazitin kayna¤› oldu¤u tespit edildi¤inde lüt-
fen afla¤›daki önlemlerden birini kullanarak problemi yok
etmeye çal›fl›n›z:
Bu ürünün veya parazitten etkilenen cihaz›n yerini de¤iflti-
riniz.
Farkl› kablo ay›rma (devre kesici veya sigorta) devrelerin-
de bulunan elektrik prizlerini kullan›n veya AC hatt› filtresi-
ni/filtrelerini kurun.
Radyo veya TV paraziti durumunda antenin yerini de¤iflti-
rin/yönlendirin. Anten ba¤lant› kablosu 300 ohm flerit kablo
ise, kabloyu koaksiyel tipte kabloyla de¤ifltiriniz.
E¤er bu düzeltici önlemler tatmin edici sonuçlar vermezse,
lütfen ürünün yetkili sat›c›s›na dan›fl›n›z. E¤er uygun sat›-
c›ya ulaflam›yorsan›z, lütfen Yamaha Corporation of Ame-
rica, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave,
Buena Park, CA90620 adresinden Yamaha ile irtibata ge-
çiniz. 
Yukar›daki ifadeler SADECE Yamaha Corporation of Ame-
rica veya ifltirakleri taraf›ndan da¤›t›lan ürünler için geçer-
lidir.

* Bu, sadece YAMAHA CORPORATION OF AMERICA taraf›ndan da¤›t›lan ürünler için geçerlidir.

Bu, sadece Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. taraf›ndan
da¤›t›lan ürünler için geçerlidir.

(2 telli)

‹NG‹LTERE ‹Ç‹N ÖNEML‹ UYARI
FFiiflfliinn  vvee  KKaabblloonnuunn  BBaa¤¤llaannmmaass››    

UYARI: BU C‹HAZIN TOPRAK BA⁄LANTISININ YAPIL-
MASI ÖNEML‹D‹R.  Elektrik kablosunun içindeki teller
afla¤›daki kodlara göre renklendirilmifltir:

YEfi‹L VE SARI :   TOPRAKLAMA
MAV‹ :   NÖTR  
KAHVERENG‹   :   ELEKTR‹K

Bu cihaz›n elektrik kablosunun içindeki teller prizinizdeki
terminalleri gösteren renk iflaretlerine uygun olmad›¤› için
afla¤›daki flekilde hareket ediniz:
YEfi‹L ve SARI renkli tel N harfi ile iflaretlenmifl veya
topraklama sembollü ˇ ya da YEfi‹L veya YEfi‹L ve SARI
renkli terminale ba¤lanmal›d›r.
MAV‹ renkli tel N harfi ile iflaretlenmifl veya S‹YAH renkli
terminale ba¤lanmal›d›r.  KAHVERENG‹ renkli tel L harfi ile
iflaretlenmifl veya KIRMIZI renkli terminale ba¤lanmal›d›r. 

(B s›n›f›)



UYARI

D‹KKAT

Elektrik çarpmas›ndan kaynaklanabilecek ciddi yaralanma veya ölümden, k›sa devreden, hasarlar-
dan, yang›ndan ve di¤er tehlikelerden kaç›nmak için daima afla¤›da listelenen temel önlemleri al›n›z.
Bu önlemler afla¤›dakileri içerir, ancak bunlarla s›n›rl› de¤ildir:

Kendinizi ve baflkalar›n› yaralama veya cihaza veya di¤er eflyalara zarar verme riskinden kaç›nmak için da-
ima afla¤›da listelenen temel önlemleri al›n›z. Bu önlemler afla¤›dakileri içerir, ancak bunlarla s›n›rl› de¤ildir:

• Cihaz için sadece belirtilen do¤ru gerilimi kullan›n›z. Gereken gerilim
de¤eri cihaz›n isim plakas›n›n üzerinde yaz›l›d›r.

• Sadece cihazla birlikte verilen elektrik kablosunu kullan›n›z.
• Güç kablosunu ›s›t›c›lar veya radyatörler gibi ›s› kaynaklar›n›n yak›n›na

yerlefltirmeyiniz ve kabloyu afl›r› bükmeyiniz veya baflka flekilde hasar
vermeyiniz, kablonun üzerine a¤›r nesneler koymay›n›z veya insanla-
r›n üzerine basabilece¤i veya ayaklar›na tak›labilece¤i bir yere yerlefl-
tirmeyiniz.

• Cihaz› ya¤mura maruz b›rakmay›n›z, suyun yak›n›nda veya nemli veya
›slak koflullarda kullanmay›n›z, üzerine cihaz›n herhangi bir aç›kl›¤›na
dökülebilecek s›v›lar içeren herhangi bir kap koymay›n›z.

• Kesinlikle elektrik fiflini ›slak ellerle takmay›n›z veya ç›karmay›n›z.

• E¤er güç kablosu veya fifl afl›nm›fl veya hasar görmüflse veya cihaz›n
kullan›lmas› s›ras›nda ani ses kayb› oluyorsa veya anormal koku veya
duman ç›k›yorsa, derhal güç dü¤mesini kapat›n›z, elektrik fiflini prizden
çekiniz ve cihaz› yetkili Yamaha servis personeline kontrol ettiriniz.

• Bu cihaz düflürülürse veya hasar görürse, derhal güç dü¤mesini kapat›-
n›z, elektrik fiflini prizden çekiniz ve cihaz› yetkili Yamaha servis per-
soneline kontrol ettiriniz.

Elektrik/Güç kablosu 

• Cihaz› açmay›n›z veya herhangi bir flekilde iç parçalar› sökmeye ve-
ya de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu cihaz, kullan›c› taraf›ndan tamir
edilebilecek parçalar içermemektedir. E¤er cihaz ar›za yap›yorsa
derhal kullanmay› b›rak›n›z ve yetkili Yamaha servis personeline
kontrol ettiriniz.

Açmay›n›z

• Cihaz uzun bir süre kullan›lmayacaksa veya gök gürültülü sa¤anak
ya¤›fl s›ras›nda elektrik fiflini prizden çekiniz.

• Elektrik fiflini cihazdan veya prizden ç›kar›rken kablodan de¤il fiflten
tutunuz. Aksi takdirde kablo zarar görebilir.

• Cihaz› sadece ön paneldeki POWER dü¤mesini kullanarak AÇIP
KAPATINIZ.  Cihaz› elektrik kablosunu fifle tak›p ç›kararak, prizdeki
anahtar› kullanarak, bir kesici anahtar ile veya benzer harici yöntem-
lerle AÇMAK veya KAPATMAK zarar verebilir.

• Cihaz› hareket ettirmeden önce tüm kablo ba¤lant›lar›n› sökünüz.
• PW800W’yi kurarken, ön panel güç dü¤mesinin kolayl›kla

AÇIK/KAPALI konuma getirilebildi¤inden emin olunuz.  Bir sorun veya
ar›za oluflmas› halinde derhal güç dü¤mesini kapat›n›z ve elektrik fiflini
prizden çekiniz.
E¤er bu cihaz EIA standart rak›na monte edilirse, arka k›sm›n› aç›k
b›rak›n›z ve duvarlardan veya yüzeylerden en az 10 cm uzakta
oldu¤undan emin olunuz. Bu koflullar alt›nda bu cihazlar›n ikisi bir-
birinin üstünde rafa monte edilebilir. Yetersiz havaland›rma afl›r›
›s›nmaya yol açarak cihazda olas› bir hasara ve hatta yang›na sebep
olabilir. 

• Cihaz› kapal›, yeterince havaland›r›lmayan yerlerde kullanmay›n›z. 
Bu cihaz EIA-standard› bir raf d›fl›ndaki küçük bir yerde kullan›lacaksa,
cihaz ile çevredeki duvarlar ve di¤er ayg›tlar aras›nda yeterince boflluk
oldu¤undan emin olunuz:  Arkadan en az 10 cm ve yukar›dan 10 cm.
Yetersiz havaland›rma afl›r› ›s›nmaya yol açarak cihazda olas› bir
hasara ve hatta yang›na sebep olabilir. 

• Panelin bozulmas› veya iç bileflenlerin hasar görmesi olas›l›¤›n›
engellemek için cihaz› afl›r› toza veya titreflime veya afl›r› so¤u¤a veya
s›ca¤a (do¤rudan günefl ›fl›¤›, bir ›s›t›c›n›n yak›n› veya gündüz vakti bir
otomobilin içi gibi) maruz b›rakmay›n›z.

• Cihaz› kazayla devrilebilece¤i dengesiz bir yere yerlefltirmeyiniz..

• Cihaz› di¤er ayg›tlara ba¤lamadan önce tüm ayg›tlar›n gücünü kapat›n›z.
Tüm cihazlar›n gücünü açmadan veya kapamadan önce tüm ses düzey-
lerini minimuma ayarlay›n›z.

• Do¤ru flekilde topraklanm›fl bir güç kayna¤›na ba¤lad›¤›n›zdan emin olu-
nuz. Bu cihaz›n arka panelinde azami güvenlik ve elektrik çarpmas› önle-
me için bir topraklama vidas› bulunmaktad›r. E¤er ana priz toprakl› de¤il-
se, cihaz› flehir flebekesine ba¤lamadan önce topraklama vidas›n› onayl›
bir topraklama noktas›na ba¤lad›¤›n›zdan emin olunuz. Uygun olmayan
topraklama elektrik çarpmas›na neden olabilir. 

• Parmaklar›n›z› veya ellerinizi cihaz üzerindeki herhangi bir bofllu¤a veya
aç›kl›¤a (havaland›rma, vb.) sokmay›n›z. 

• Cihaz üzerindeki herhangi bir bofllu¤a veya aç›kl›¤a (havaland›rmalar,
vb.) yabanc› madde sokmaktan veya düflürkekten kaç›n›n›z. E¤er bu
olursa, cihaz› derhal kapat›n›z ve fiflini prizden çekiniz. Daha sonra ciha-
z› yetkili Yamaha servis personeline kontrol ettiriniz.

• Cihaza a¤›rl›¤›n›z› vermeyiniz veya cihaz üzerine a¤›r nesneler koy-
may›n›z ve dü¤meler, anahtarlar veya konnektörler üzerine fazla kuvvet
uygulamay›n›z.

• Havaland›rma deliklerini kapatmay›n›z. Bu cihaz›n ön ve arka k›s›mlar›n-
da iç s›cakl›¤›n çok yükselmesini önlemek için havaland›rma delikleri
bulunur. Özellikle, cihaz› yan taraf› üzerine veya bafl afla¤› bir kitapl›¤a
veya dolaba yerlefltirmeyiniz.

• Cihaz› TV, radyo, stereo cihaz, cep telefonu veya baflka elektrikli cihazlar›n ya-
k›n›nda kullanmay›n›z. Aksi takdirde cihaz, TV veya radyo parazit üretebilir.

Elektrik/Güç kablosu

Yer

Ba¤lant›lar

Kullan›mla ilgili dikkat edilecek hususlar

Su uyar›s› 

Herhangi bir anormallik hissederseniz

LÜTFEN DEVAM ETMEDEN ÖNCE D‹KKATL‹CE OKUYUNUZ
* ‹leride bakmak için bu k›lavuzu emniyetli bir yerde saklay›n›z.

ÖNLEMLER
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Yamaha, cihaz›n uygunsuz kullan›m› veya cihaz üzerinde yap›lan de¤ifliklikler veya kaybedilen veya bozulan veriler nedeniyle oluflan
hasar için sorumlu tutulamaz.

Cihaz› kullanmad›¤›n›z zaman daima gücünü kapat›n›z.

Anahtarlar ve konnektörler gibi hareketli kontaklara sahip bileflenlerin performans› zaman içinde bozulur. Ar›zal› bileflenleri de¤ifltirmek için
kalifiye Yamaha servis personeline baflvurunuz.

PW800W, Yamaha profesyonel audio donan›mlar› ile kullanmak için özel olarak tasarlanm›flt›r. PW800W uyumsuz güç derecelerine
sahip, konektörler, vb. ile beraber kullan›lamaz. PW800W ile uyumlu olup olmad›¤›na bakmak için cihaz ile birlikte verilmifl olan kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z. 

PW800W’yu cihaz›n›za ba¤lamak için ba¤layaca¤›n›z cihaz ile birlikte verilmifl olan kabloyu kullan›n›z. M7CL’yi ba¤lamak için opsiyonel
PSL360 Güç Kayna¤› Ba¤lant› Kablosunu kullan›n›z. ‹ki PW800W cihaz›n› paralel flekilde ba¤larken, ikinci PW800W’yu ana PW800W
cihaz›na ba¤lamak için opsiyonel PSL120 Güç Kayna¤› Ba¤lant› Kablosunu kullan›n›z.

POWER dü¤mesini h›zl›ca KAPALI ve AÇIK konumlar›na getirmeyiniz. OFF konumundayken POWER dü¤mesini ON konu-
muna getirmeden önce en az 5 saniye bekleyiniz.  Güç kayna¤›na ba¤l› cihaz baz› durumlarda düzgün çal›flmaz.

Raf Montaj› Uyar›lar›
Bu cihaz rafa monte edilecekse veya s›k s›k tafl›n›yorsa
– mesela tur uygulamalar› gibi – cihaz›n arka taraf›n›
kullan›lacak raf›n boyutuyla eflleflecek flekilde yap›lm›fl
olan montaj donan›m› ile destekledi¤inizden emin olu-
nuz. Montaj desteklerini haz›rlarken sa¤daki flemaya ba-
k›n›z.  Bununla birlikte lütfen flemada ihtiyaç duyulan
destek çiftlerinden sadece birinin gösterildi¤ini unutmay›-
n›z. Cihaz› desteklemek için simetrik iki deste¤e ihti-
yac›n›z olacakt›r.
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Kumandalar ve Konnektörler

n Ön Panel

n Arka Panel

1POWER ON/OFF Dü¤mesi/ POWER Lambas›

POWER ON/OFF Dü¤mesi
PW800W dü¤me ON konumunda oldu¤unda ba¤l› cihaza güç
sa¤lar. 

PW800W Güç açma Prosedürü
11.. PW800W güç dü¤mesinin OFF konumunda oldu¤undan

emin olunuz.
22.. PW800W’yi güç sa¤lanacak olan cihaza cihaz ile birlikte ve-

rilen kabloyu (veya PSL360’›) kullanarak ba¤lay›n›z. 
33.. PW800W elektrik kablosunu uygun bir prize tak›n›z.
44.. POWER dü¤mesini ON konumuna getiriniz.

POWER gösterge lambas›
POWER lambas›, PW800W ba¤l› cihaza güç sa¤larken yana-
cakt›r.

Daima PW800W’yu cihaz›n›za ba¤lamak için ba¤layaca¤›n›z
cihaz ile birlikte verilmifl olan kabloyu kullan›n›z. M7CL’yi
ba¤lamak için opsiyonel PSL360 Güç Kayna¤› Ba¤lant› Kablo-
sunu kullan›n›z. ‹kinci PW800W ana PW800W’ya sadece opsi-
yonel PSL120 Güç Kayna¤› Ba¤lant› Kablosu kullan›larak para-
lel ba¤lanmal›d›r.  Ba¤lant› halkas›n› ba¤lamak için sa¤a, ç›kar-
mak için sola çeviriniz.

2DC OUTPUT Konnektörü
Bu konektör PW800W’dan ba¤l› cihaza güç sa¤lar. Paralel ba¤-
l› PW800W cihazlar› kullan›rken, bu konektör DC PARALLEL
INPUT konektörünü ana PW800W cihaz›na ba¤lar.

Her ne kadar POWER lambas›, güç sa¤lanan cihaz ile PW800W düzgün
flekilde ba¤l›yken POWER dü¤mesi aç›k oldu¤unda yanacak olsa da, lüt-
fen güç sa¤lanan cihaz ile PW800W düzgün flekilde ba¤lanmad›¤›nda ve-
ya PW800W’daki bir ar›za 24 volt DC isteyen ç›k›flta ar›zaya sebep oldu-
¤unda gösterge lambas›n›n yanmayaca¤›n› unutmay›n›z. 

PW800W’yu güç verilecek olan cihaza ba¤lamadan önce 
POWER dü¤mesini OFF konumuna getirdi¤inizden emin olunuz. Güç
kayna¤›n›, POWER dü¤mesi ON konumundayken güç sa¤lanacak
olan cihaza ba¤lamak cihaza zarar verebilir.

PW800W’nun ön ve arka panellerinde bulunan havaland›rmalar›
asla kapatmay›n›z.
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3DC PARALLEL INPUT Konnektörü
Bu konnektör PW800W cihazlar›n› paralel ba¤lamak için kulla-
n›l›r. ‹ki PW800W, cihazlardan biri kapansa bile kesintisiz em-
niyetli çal›flmay› sa¤lamak için bu flekilde ba¤lanabilir. 
Bu ba¤lant› için sadece opsiyonel PSL120 Güç Kayna¤› Ba¤-
lant› Kablosunu kullan›n›z. Ba¤lant› halkas›n› ba¤lamak için sa-
¤a, ç›karmak için sola çeviriniz.

4AC IN Konnektörü
Cihazla birlikte verilen elektrik kablosunu buraya ba¤lay›n›z.
Elektrik kablosunu ilk önce PW800W’ya, daha sonra prize tak›-
n›z.  AC IN konektöründen kazara ç›kmas›n› önlemek için veri-
len kablo kelepçesini kullanarak elektrik kablosunu sa¤lam fle-
kilde kelepçeleyiniz.

Verilen elektrik kablosunu kulland›¤›n›zdan emin olu-
nuz. Baflka kablolar›n kullan›lmas› ar›zaya, hararete
veya yang›na sebep olabilir.

5GROUND Vida Terminali
Maksimum emniyet için, onayl› topraklama hatt›n› sa¤lam fle-
kilde bu terminale takt›¤›n›zdan emin olunuz. Verilen elektrik
kablosu üç pinlidir, bu nedenle cihaz›n düzgün flekilde toprak-
lanmas› için kullan›lan prizin topraklanm›fl olmas› gereklidir.
Priz topraklanmam›flsa, GROUND terminalini düzgün flekilde
ba¤lad›¤›n›zdan emin olunuz. Do¤ru topraklama sadece güven-
li¤i sa¤lamakla kalmaz ayn› zamanda u¤ultu ve parazitten kay-
nakl› gürültünün de minimum olmas›n› sa¤lar. 

Paralel ba¤l› PW800W Güç Kaynaklar›

Opsiyonel PSL120 Güç kayna¤› Ba¤lant› Kablosu.

DC
ÇIKIfiI

DC
ÇIKIfiI

PM5D, vb.

PW800W (Birinci) PW800W (‹kinci)

DC PARALEL
G‹R‹fi

Kablo kelepçesini takmak için:
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DC ÇIKIfiIDC PARALEL G‹R‹fi

Birim  mm

1000W

480 mm x 142 mm x 384 mm

10 kg

Bu k›lavuzda verilen teknik özellikler ve aç›klamalar sadece bilgi amaçl›d›r. Yamaha, önceden haber vermeden herhangi bir zamanda ürün-
leri veya teknik özellikleri de¤ifltirme veya üzerlerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Teknik özellikler, cihaz ve opsiyonlar bölgeden
bölgeye farkl›l›k gösterebilece¤inden, lütfen Yamaha bayinizle birlikte kontrol ediniz.

Avrupa modelleri
EN55103-1 ve EN55103-2’de belirtilen Al›c›/Kullan›c› Bilgileri. 
Ani Ak›m:  50A
Çevre Uyumlulu¤u:  E1, E2, E3 ve E4

No. Fonksiyon No. Fonksiyon

1 +24V 13 GND (Toprak hatt›)

2 +24V 14 GND (Toprak hatt›)

3 +24V 15 GND (Toprak hatt›)

4 +24V 16 GND (Toprak hatt›)

5 +24V 17 GND (Toprak hatt›)

6 +24V 18 GND (Toprak hatt›)

7 +24V 19 CAUTION(+)

8 +24V 20 CAUTION (-)

9 +24V 21 DETECT A

10 GND (Toprak hatt›) 22 DETECT B

11 GND (Toprak hatt›) 23 DETECT GND

12 GND (Toprak hatt›) Frame GND

Güç Tüketimi

Boyutlar (G x Y x D)

A¤›rl›k 1

Ürünle Birlikte Verilen Aksesuarlar

S›cakl›k
Aral›¤› Depolama

Çal›flma 10°C– 35°C

-20°C – 60°C

Elektrik kablosu, Kablo kelepçesi, Kullan›m K›lavuzu

n Teknik Özellikler

Genel Teknik Özellikler

Güç Kayna¤› Kablosu Pin Atamalar›

Güç Konnektörü Pin fiemas›n Boyutlar
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