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WARUNKI GWARANCJI
Firma ADS music&sport s.c.gwarantuje Pañstwu, ¿e zakupiony u autoryzowanego dystrybutora
jej nowy produkt jest wolny od wad materia³owych i monta¿owych. W przypadku uszkodzenia
zapewniamy bezp³atny serwis przez 24 miesiêcy od daty zakupu stwierdzonej w dowodzie sprzeda¿y.
W okresie gwarancyjnym nabywcy przys³uguje prawo bezp³atnej naprawy sprzêtu w przypadku
uszkodzeñ wynikaj¹cych z wad produkcyjnych.
Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuwane przez autoryzowany
serwis w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez nabywcê sprzêtu do naprawy - termin
mo¿e siê wyd³u¿yæ w przypadku koniecznoœci dostawy czêœci zamiennych z zagranicy.
Okres gwarancyjny przed³u¿a siê o czas naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzêtu
do naprawy, do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi do wykonania,
których zobowi¹zany jest u¿ytkownik we w³asnym zakresie i na w³asny koszt na przyk³ad:
zainstalowanie sprzêtu,sprawdzenie dzia³ania, konserwacja, wymiana bezpieczników.
Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne oraz wywo³ane nimi wady
- uszkodzenia i wady wynik³e z niew³aœciwego lub niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi zainstalowania,
u¿ytkowania, przechowywania i konserwacji sprzêtu,
- uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami, przeróbkami lub zmianami
konstrukcyjnymi sprzêtu
dokonywanymi przez u¿ytkownika lub inne nieupowa¿nione przez producenta osoby,
- uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe typu: po¿ar, przepiêcie w sieci itp.

Bez karty gwarancyjnej sprzêt nie bêdzie naprawiany w ramach gwarancji !

Pamiêtaj, karta gwarancyjna to twoje pieni¹dze !
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ŒRODKI BEZPIECZEÑSTWA
U¿ytkownik powinien dok³adnie zapoznaæ siê z wytycznymi bezpieczeñstwa zanim uruchomi
urz¹dzenie. Trzeba zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi w celu póŸniejszego wykorzystywania,
jako Ÿród³o podstawowych informacji. Nale¿y starannie przestrzegaæ ostrze¿eñ i wytycznych,
jakie s¹ umieszczone na urz¹dzeniu, albo odpowiednich informacji ostrzegawczych podanych
w instrukcji obs³ugi.

OSTRZE¯ENIE !
W celu zmniejszenia ryzyka pora¿enia pr¹dem elektrycznym i po¿aru, nale¿y chroniæ
urz¹dzenie przed dzia³aniem deszczu i wilgoci. Nie otwieraæ obudowy, wewn¹trz zagra¿a
niebezpiecznie, wysokie napiêcie i nie istniej¹ tam ¿adne czêœci dozwolone do obs³ugi
przez u¿ytkownika. Tylko specjaliœcie mo¿na powierzyæ obs³ugê techniczn¹.

PRZESTROGA
ZAGRO¯ENIE PR¥DEM ELEKTRYCZNYM !
NIE OTWIERAÆ !

Symbol pioruna w równobocznym trójk¹cie ma na celu zwrócenie
uwagi u¿ytkownika na “niebezpieczne napiêcie“, wystêpuj¹ce bez
izolacji wewn¹trz urz¹dzenia.Napiêcie to mo¿e mieæ dostatecznie
du¿¹ wartoœæ, aby stanowiæ zagro¿enie dla cz³owieka.

!

Symbol wykrzyknika umieszczony w trójk¹cie równobocznym ma
na celu zwrócenie uwagi u¿ytkownika na to, ¿e s¹ wytyczne obs³ugi
i konserwacji (obs³uga techniczna), w postaci pisemnej za³¹czonej
do egzemplarza urz¹dzenia.

INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKÓW O POZBYWANIU SiÊ URZ¥DZEÑ
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej
do nich dokumentacji informuje, ¿e niesprawnych urz¹dzeñ
elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem
z odpadami gospodarczymi. Prawid³owe postêpowanie w razie
koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych,
utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega na
przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki.
Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów
i unikniêcie negatywnego wp³ywu na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e
byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.
Szczegó³owe informacje o najbli¿szym punkcie zbiórki mo¿na uzyskaæ
u w³adz lokalnych. Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest
karami przewidzianym w odpowiednich przepisach lokalnych
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Zasady bezpiecznego u¿ytkowania
U¿ywaj¹c urz¹dzenie elektroniczne nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad :
1. Uwa¿nie przeczytaj instrukcjê obs³ugi
2. Nie stawiaj urz¹dzenia w pobli¿u wody np. wanny, umywalki, basenu, zlewu kuchennego, itp.
3. Ustaw wzmacniacz na stabilnej powierzchni. Upadek urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ powa¿ne
uszkodzenia lub zranienia
4. Urz¹dzenie w po³¹czeniu z kolumnami g³oœnikowymi mo¿e wytwarzaæ poziom dŸwiêku, który
mo¿e spowodowaæ trwa³e uszkodzenie s³uchu. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y pamiêtaæ o
zagro¿eniach jakie niesie d³ugotrwa³e u¿ytkowanie wzmacniacza pracuj¹cego bardzo g³oœno.
W przypadku odczuwania jakichkolwiek problemów ze s³uchem niezw³ocznie skontaktuj siê
z lekarzem.
5. Otwory w obudowie wzmacniacza na przedniej i tylnej œcianie s³u¿¹ do wentylacji urz¹dzenia
i przeciwdzia³aj¹ przegrzaniu. Otworów tych nie wolno przykrywaæ ani zas³aniaæ.
6. Urz¹dzenie powinno byæ umieszczone z dala od Ÿróde³ ciep³a ani w miejscach o niedostatecznej
wentylacji.
7. Wzmacniacz mo¿e korzystaæ z takiego rodzaju zasilania, jakie wskazuje instrukcja obs³ugi
lub opisy na produkcie. Bezpiecznik mo¿e byæ wymieniony tylko i wy³¹cznie na identyczny
co do typu, wielkoœci i wartoœci. Wymiany bezpiecznika dokonujemy zawsze po uprzednim
wyjêciu wtyczki z gniazdka.
8. Nie przeci¹¿aj gniazd zasilania ani przed³u¿aczy. Mo¿e to wywo³aæ po¿ar lub pora¿enie pr¹dem
9. Nie wk³adaj przez otwory w obudowie ¿adnych przedmiotów. Mo¿e to spowodowaæ po¿ar lub
pora¿enie pr¹dem. Nie rozlewaj na wzmacniacz ¿adnych p³ynów.
10. Zg³oœ siê do autoryzowanego serwisu w nastêpuj¹cych przypadkach:
- uszkodzenie lub przetarcie przewodu zasilaj¹cego
- jakikolwiek p³yn w urz¹dzeniu
- urz¹dzenie by³o nara¿one na dzia³anie deszczu lub wody
- wzmacniacz nie dzia³a prawid³owo przy u¿ytkowaniu zgodnym z instrukcj¹ obs³ugi
- wzmacniacz upad³ lub zosta³ uszkodzony mechanicznie
11. Aby zmniejszyæ ryzyko pora¿enia pr¹dem, nie rozbieraj samodzielnie urz¹dzenia na czêœci.
W przypadku koniecznoœci naprawy, oddaj urz¹dzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.
Otwieranie urz¹dzenia mo¿e naraziæ u¿ytkownika na pora¿enie pr¹dem lub inne
niebezpieczeñstwa. Niew³aœciwe z³o¿enie urz¹dzenia mo¿e ponadto spowodowaæ pr¹dem przy
póŸniejszym u¿ytkowaniu.
12. Jeœli z urz¹dzenia zacznie wydostawaæ siê dym, nale¿y od³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia.
Taki stan mo¿e spowodowaæ po¿ar lub pora¿enie pr¹dem. Po upewnieniu siê, ¿e dym przesta³
wydobywaæ siê z urz¹dzenia, skontaktuj siê z autoryzowanym punktem serwisowym.
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Wzmacniacze serii PA/SPA oferuj¹ znakomite brzmienie, niezawodnoœæ i profesjonalna
obudowê Znakomicie spe³niaj¹ wymagania wszelkich instalacji dŸwiêkowych, zarówno
sta³ych jak i przenoœnych. Urz¹dzenia zosta³y zaprojektowane przez doœwiadczonych
in¿ynierów we wspó³pracy z muzykami. Seria PA/SPA to najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku
i uniwersalnoœæ w tej klasie cenowej.
CECHY WZMACNIACZY SERII PA

- niezale¿na regulacja g³oœnoœci dla ka¿dego kana³u
- gniazda wejœciowe 1/4 JACK
- prze³¹czniki trybu pracy: STEREO, BRIDGE
- gniazda wyjœciowe SPEAKON
- automatyka cichego za³¹czania i od³¹czania g³oœników SOFT START
- ch³odzenie przy u¿yciu wysokowydajnych wentylatorów
- niezale¿ne zabezpieczenia DC i termiczne dla ka¿dego kana³u
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe, wbudowany ogranicznik pr¹du wyjœciowego
- wskaŸniki LED: Signal, Protect, Clip
- transformator toroidalny
- moce wyjœciowe od 100W do 900W
- konstrukcja modu³owa upraszczaj¹ca naprawê
- trwa³a i estetyczna obudowa
- gwarancja 24 miesi¹ce
CECHY WZMACNIACZY SERII SPA

- niezale¿na regulacja g³oœnoœci dla ka¿dego kana³u
- podwójne symetryczne gniazda wejœciowe XLR mêskie i ¿eñskie
- prze³¹czniki trybu pracy: STEREO, BRIDGE, PARALLEL
- automatyczny CLIP-LIMITER z mo¿liwoœci¹ za³¹czania przez u¿ytkownika
- prze³¹czana czu³oœæ wejœciowa ( 0,77V / 1,0V / 1,44V )
- prze³¹cznik GROUND - LIFT
- gniazda wyjœciowe SPEAKON i zaciski bananowe
- automatyka cichego za³¹czania i od³¹czania g³oœników SOFT START
- ch³odzenie przy u¿yciu wysokowydajnych wentylatorów (dwie prêdkoœci)
- niezale¿ne zabezpieczenia DC i termiczne dla ka¿dego kana³u
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe, wbudowany ogranicznik pr¹du wyjœciowego
- wskaŸniki LED: Active, Signal, Limiter, Protect
- transformator toroidalny
- moce wyjœciowe od 200W do 3000W
- konstrukcja modu³owa upraszczaj¹ca naprawê
- trwa³a i estetyczna obudowa
- gwarancja 24 miesi¹ce
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE PRZEDNIEJ SERIA PA

1.W³¹cznik sieciowy
Przed w³¹czeniem wzmacniacza sprawdŸ wszystkie po³¹czenia i ustaw na minimum pokrêt³a
regulacji g³oœnoœci (UWAGA: zawsze w³¹czaj wzmacniacz po za³¹czeniu i sprawdzeniu pozosta³ych urz¹dzeñ).
Po skoñczeniu pracy nale¿ wy³¹czyæ wzmacniacz jako pierwszy.
2.WskaŸniki LED zasilanie
Œwiecenie wskaŸników oznacza, ¿e urz¹dzenie jest w³¹czone
3.WskaŸniki wysterowania LED
Diody œwiec¹, jeœli sygna³ wyjœciowy wzmacniacza zbli¿a siê do przesterowania.
Mo¿na zaakceptowaæ chwilowe zapalanie siê wskaŸników, lecz gdy œwiec¹ one w sposób ci¹g³y, nale¿y
zmniejszyæ sygna³ wyjœciowy lub poziom g³oœnoœci wzmacniacza, aby unikn¹æ s³yszalnych zniekszta³ceñ sygna³u.
4.WskaŸniki sygna³u LED
Zapalaj¹c siê potwierdza on obecnoœæ sygna³u wejœciowego wiêkszego ni¿ 100mV na danym kanale wzmacniacza.
5.WskaŸniki zabezpieczeñ LED
Œwiecenie wskaŸników oznacza zwarcie na wyjœciu wzmacniacza – impedancja obci¹¿enia jest zbyt ma³a
albo jest to informacja o innej usterce wewnêtrznej. W przypadku zapalenia siê tych wskaŸników natychmiast
wy³¹cz urz¹dzenie, sprawdŸ po³¹czenia wyjœciowe i spróbuj w³¹czyæ ponownie.
6.Regulatory poziomu g³oœnoœci
Pokrêt³a kontroluj¹ poziom sygna³u dla ka¿dego kana³u. Obrót zgodny z ruchem zegara zwiêksza, a przeciwny
zmniejsza sygna³ wejœciowy.

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE TYLNEJ SERIA PA

7.Gniazdo zasilania
Gniazdo s³u¿y do pod³¹czenia urz¹dzenia do sieci 230V/50Hz
UWAGA: Zawsze u¿ywaj kabla, który umo¿liwi pod³¹czenie uziemienia z sieci do elektrycznej masy urz¹dzenia
8.Bezpiecznik
Gniazdo bezpiecznikowe 5-10A/250V. Jeœli bezpiecznik przepala siê, wy³¹cz urz¹dzenie i skontaktuj siê
z autoryzowanym punktem serwisowym.
9.Prze³¹cznik trybu pracy
Wzmacniacze serii PA oferuj¹ dwa tryby pracy – STEREO i BRIDGE (mostek) wybierane prze³¹cznikiem.
10.Gniazda wejœciowe INPUT
Niesymetryczne gniazda 1/4’’ Jack do pod³¹czenia sygna³u wejœciowego.
11.Gniazdo wyjœciowe OUTPUT
Po³¹czenie kabli wyjœciowych przy pomocy wtyków SPEAKON
12.Wentylator
Szybkoœæ wentylatora zmienia siê automatycznie, aby utrzymaæ odpowiedni¹ temperaturê wewn¹trz urz¹dzenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA PA
Model
STEREO 4ohm
STEREO 8ohm
BRIDGE-MONO 8ohm
Pasmo przenoszenia
Zniekszta³cenia 20Hz-20kHz
Dynamika S/N A - wa¿ona
Slew rate
Damping factor
Czu³oœæ wejœciowa
Impedancja wejœciowa
Stopieñ wyjœciowy
WskaŸniki ( LED )
Regulacja, prze³¹czniki
Ch³odzenie
Zabezpieczenia
Zasilanie
Gniazda wejœciowe
Gniazda wyjœciowe
Bezpieczniki
Wymiary ( W x H x D )mm
Waga netto kg

PA 300
2x150W
2x100W
300W

PA 600
PA 900
2x300W
2x450W
2x200W
2x300W
600W
900W
10Hz - 20kHz
<0,05%
>95dB
35V/uS
>300:1
( 1,228V )
10K ohm niesymetryczne
Klasa AB
Power, Signal, Clip, Protect
Przód: CHA & CHB Volume, Ty³: Mode Selection
Wentylator - dwie prêdkoœci ch³odzenia, wlot powietrza od przodu
Automatyka cichego za³¹czania i od³¹czania obci¹¿enia, DC na wyjœciu,
zwarciowe, termiczne, ultrasonic, subsonic, softstart
230V AC, 50Hz +10/-15%
JACK 1/4
SPEAKON
2,5A
4A
8A
482 x 88.8 x 476
8
11
12

Parametry techniczne przy 230V AC , 25 stopni o ile nie podano inaczej.
Parametry techniczne mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego uprzedzenia.
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE PRZEDNIEJ SERIA SPA

1.W³¹cznik sieciowy
Przed w³¹czeniem wzmacniacza sprawdŸ wszystkie po³¹czenia i ustaw na minimum pokrêt³a regulacji g³oœnoœci
(UWAGA: zawsze w³¹czaj wzmacniacz po za³¹czeniu i sprawdzeniu pozosta³ych urz¹dzeñ).
Po skoñczeniu pracy nale¿y wy³¹czyæ wzmacniacz jako pierwszy.
2.WskaŸniki LED zasilanie
Œwiecenie wskaŸników oznacza, ¿e urz¹dzenie jest w³¹czone
3.WskaŸniki wysterowania LED
Diody œwiec¹, jeœli sygna³ wyjœciowy wzmacniacza zbli¿a siê do przesterowania.
Mo¿na zaakceptowaæ chwilowe zapalanie siê wskaŸników lecz gdy œwiec¹ one w sposób ci¹g³y, nale¿y zmniejszyæ
sygna³ wyjœciowy lub poziom g³oœnoœci wzmacniacza, aby unikn¹æ s³yszalnych zniekszta³ceñ sygna³u.
4.WskaŸniki sygna³u LED
Zapalaj¹c siê potwierdza on obecnoœæ sygna³u wejœciowego wiêkszego ni¿ 100mV na danym kanale wzmacniacza.
5.WskaŸniki zabezpieczeñ LED
Œwiecenie wskaŸników oznacza zwarcie na wyjœciu wzmacniacza – impedancja obci¹¿enia jest zbyt ma³a albo jest to
informacja o innej usterce wewnêtrznej. W przypadku zapalenia siê tych wskaŸników natychmiast wy³¹cz urz¹dzenie,
sprawdŸ po³¹czenia wyjœciowe i spróbuj w³¹czyæ ponownie.
6.Regulatory poziomu g³oœnoœci
Pokrêt³a kontroluj¹ poziom sygna³u dla ka¿dego kana³u. Obrót zgodny z ruchem zegara zwiêksza, a przeciwny
zmniejsza sygna³ wejœciowy.
7.WskaŸnik trybu pracy BRIDGE
8.WskaŸnik trybu pracy PARALLEL

PO£¥CZENIA GNIAZD WEJŒCIOWYCH

PO£¥CZENIE NIESYMETRYCZNE

PO£¥CZENIE SYMETRYCZNE

XLR

XLR
1

1

GND

3

-

3

+

2

2

+

PO£¥CZENIA GNIAZD WYJŒCIOWYCH SPEAKON SERIA SPA
CH A

-

+

BRIDGE

CH B

+

+

1+

1+

2-

1+

2-

2-

12+

-

1-

1-

2+

2+

-
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE TYLNEJ SERIA SPA

9. Gniazdo zasilania
Gniazdo s³u¿y do pod³¹czenia urz¹dzenia do sieci 230V/50Hz
UWAGA: Zawsze u¿ywaj kabla, który umo¿liwi pod³¹czenie uziemienia z sieci do elektrycznej masy urz¹dzenia
10. Bezpiecznik
Gniazdo bezpiecznikowe 5-15A/250V. Jeœli bezpiecznik przepala siê, wy³¹cz urz¹dzenie i skontaktuj siê z
autoryzowanym punktem serwisowym.
11. Prze³¹cznik GROUND LIFT
£¹czy masê sygna³ow¹ urz¹dzenia z obudow¹. Od³¹czenie (LIFT) mo¿e pomóc zmniejszyæ przydŸwiêk wynikaj¹cy
z pêtli masy.
12. Prze³¹cznik czu³oœci wejœciowej
Seria SPA oferuje trzy poziomy czu³oœci wejœciowej 0,7V, 10V i 1,44V
13. Wy³¹cznik kompresji sygna³u
Wzmacniacze serii SPA zawieraj¹ automatyczny limiter sygna³u. Pracuje on tylko przy czu³oœci wejœciowej 1.0V
14. Gniazdo wyjœciowe L/R
Sposób pod³¹czenia jest opisany na panelu tylnym urz¹dzenia i szczegó³owo w rozdziale „Tryby pracy” tej instrukcji.
15. Gniazda wejœciowe symetryczne INPUT
Gniazda XLR dla danego kana³u s¹ po³¹czone równolegle wewn¹trz wzmacniacza. Umo¿liwia to proste po³¹czenie
kilku wzmacniaczy. Symetryczny uk³ad wejœciowy zwiêksza odpornoœæ wzmacniacza na zak³ócenia, szczególnie
w przypadku, gdy konieczne jest u¿ycie d³ugich kabli doprowadzaj¹cych sygna³ wejœciowy.
W trybie STEREO u¿ywaj obu gniazd wejœciowych CH1 i CH2. W trybie pracy PARALLEL i BRIDGE sygna³
wejœciowy nale¿y pod³¹czyæ tylko do gniazda CH1 (patrz pkt. 16).
16. Prze³¹cznik trybu pracy
Wzmacniacze serii SPA oferuj¹ 3 tryby pracy: PARALLEL, STEREO i BRIDGE wybierane prze³¹cznikiem.
- tryb PARALLEL
Umo¿liwia równoleg³¹ pracê obu kana³ów wzmacniacza z tym samym sygna³em wejœciowym.
Wejœcia obu kana³ów s¹ po³¹czone wewn¹trz urz¹dzenia, dlatego te¿ wystarczy pod³¹czyæ tylko jeden sygna³
wejœciowy CH1. Nadal zachowana zostaje mo¿liwoœæ niezale¿nej regulacji g³oœnoœci w obu kana³ach.
Nie u¿ywaj trybu PARALLEL, jeœli musisz pod³¹czyæ do wzmacniacza dwa niezale¿ne sygna³y
Kable doprowadzaj¹ce sygna³y wejœciowe musz¹ byæ jednego rodzaju – symetryczne lub niesymetryczne.
W przeciwnym wypadku mo¿e wzrosn¹æ poziom zak³óceñ.
- tryb STEREO
Najbardziej popularny tryb pracy. Umo¿liwia pod³¹czenie i kontrolê dwóch niezale¿nych sygna³ów wejœciowych
- tryb BRIDGE MONO
W tym trybie pracy wzmacniacz „³¹czy” moc obu kana³ów w celu napêdzenia jednej kolumny g³oœnikowej.
Urz¹dzenie produkuje dwa razy wiêksz¹ moc nominaln¹ ni¿ w trybach STEREO i PARALLEL. Sygna³ wejœciowy
jest pod³¹czony do gniazda CH1.
UWAGA: SprawdŸ czy kolumny, kable i z³¹cza s¹ w stanie pracowaæ z tak wysok¹ moc¹, jak¹ oferuje tryb
BRIDGE. D³ugotrwa³e przeci¹¿enie przy pracy z kolumnami 4ohm mo¿e spowodowaæ spalenie siê bezpieczników
sieciowych.
17. Otwory wentylacyjne
Szybkoœæ wentylatora zmienia siê automatycznie, aby utrzymaæ odpowiedni¹ temperaturê wewn¹trz urz¹dzenia.
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TRYBY PRACY SERIA SPA
Rozdzia³ ten opisuje najpopularniejsze sposoby po³¹czenia wzmacniacza z systemami audio.
1.Wy³¹cz urz¹dzenie przed konfiguracj¹ po³¹czeñ systemu.
2.Wzmacniacze serii SPA w trzech ró¿nych trybach (STEREO, PARALLEL MONO i BRIDGED MONO).
Przestawione poni¿ej sposoby po³¹czeñ pomog¹ skonfigurowaæ system wed³ug indywidualnych potrzeb.
UWAGA: Firma ADS nie odpowiada za zniszczenia g³oœników, wynikaj¹ce ze z³ego pod³¹czenia, u¿ywania
wzmacniacza niezgodnie z instrukcj¹ przeznaczeniem lub przeci¹¿enia instalacji.
- tryb STEREO
Aby prze³¹czyæ wzmacniacz w tryb STEREO nale¿y:
1.Wy³¹czyæ wzmacniacz
2.Prze³¹cznik trybu pracy (16) ustawiæ w po³o¿eniu œrodkowym STEREO
3.Uwa¿nie wykonaæ po³¹czenia wejœciowe i wyjœciowe zgodnie z rysunkiem
UWAGA: Nie pod³¹czaj kolumn g³oœnikowych o impedancji mniejszej ni¿ 4 ohmy, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie wzmacniacza.

- tryb PARALLEL
Aby prze³¹czyæ wzmacniacz w tryb PARALLEL nale¿y:
1.Wy³¹czyæ wzmacniacz
2.Prze³¹cznik trybu pracy (16) ustawiæ w po³o¿eniu górnym PARALLEL
4.Uwa¿nie wykonaæ po³¹czenia wejœciowe i wyjœciowe zgodnie z rysunkiem
Sygna³ wejœciowy mo¿na pod³¹czyæ do dowolnego gniazda kana³u pierwszego CH1. Umo¿liwia to ³atwe po³¹czenie
innych wzmacniaczy, u¿ywaj¹c pozosta³ych gniazd wejœciowych.
UWAGA: Nie pod³¹czaj kolumn g³oœnikowych o impedancji mniejszej ni¿ 4 ohmy, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie wzmacniacza.
Nie u¿ywaj trybu PARALLEL jeœli pod³¹czasz dwa niezale¿ne sygna³y do wzmacniacza.

ADS
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- tryb BRIDGE MONO
Aby prze³¹czyæ wzmacniacz w tryb BRIDGE MONO nale¿y:
1.Wy³¹czyæ wzmacniacz
2.Prze³¹cznik trybu pracy (16) ustawiæ w po³o¿eniu dolnym BRIDGED
3.Uwa¿nie wykonaæ po³¹czenia wejœciowe i wyjœcia zgodnie z rysunkiem
4.Sygna³ wejœciowy pod³¹czyæ do gniazda CH1
5.Ustawiæ pokrêt³o regulacji g³oœnoœci CH2 na minimum (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
UWAGA: Nie pod³¹czaj kolumn g³oœnikowych o impedancji mniejszej ni¿ 8 ohm, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie wzmacniacza.
Ten tryb dostarcza bardzo du¿ej mocy. SprawdŸ czy instalacja jest odpowiednia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA SPA
Model
STEREO 8ohm
STEREO 4ohm
BRIDGE-MONO 8ohm
Pasmo przenoszenia
Zniekszta³cenia 20Hz-20kHz
Dynamika S/N A - wa¿ona
Slew rate
Damping factor
Czu³oœæ wejœciowa
Impedancja wejœciowa
Stopieñ wyjœciowy
WskaŸniki ( LED )
Regulacja, prze³¹czniki
Ch³odzenie
Zabezpieczenia
Zasilanie
Gniazda wejœciowe
Gniazda wyjœciowe
Bezpieczniki
Wymiary ( W x H x D )mm
Waga netto kg

SPA 400
2x400W
2x700W
1250W

SPA 500
2x500W
2x850W
1450W

SPA 600
2x600W
2x1050W
1750W

SPA 700
SPA 800
2x700W
2x800W
2x1200W 2x1350W
2000W
2300W
15Hz - 25kHz( +0/-1dB )

<0,03%
>102dB

SPA 900
2x900W
2x1500W
2600W

SPA 1000
2x1000W
2x1700W
2900W

SPA 1200
2x1200W
2x1900W
3000W

<0,04%
>105dB
40V/uS
>400:1
( 0,77V / 1.0V / 1.44 )
10K ohm symetryczne

KLASA AB

8A
22,5

KLASA H
Bridge, Parallel, Power, Signal, Clip, Protect
Przód: CHA & CHB Volume, Ty³: Ground Lift, Mode Selection, Compressor
Wentylator - dwie prêdkoœci ch³odzenia, wlot powietrza od przodu
Automatyka cichego za³¹czania i od³¹czania obci¹¿enia, DC na wyjœciu,
zwarciowe, termiczne, ultrasonic, subsonic, limiter, softstart
230V AC, 50Hz +10/-15%
XLR mêskie i ¿eñskie
SPEAKON & zaciski bananowe
10A
12A
15A
15A
20A
20A
482 x 88.8 x 476
482 x 132 x 476
23
25
26
27
27,5
32

20A
33

