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WARUNKI GWARANCJI

Firma ADS s.j.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 60 miesiêcy od daty zakupu stwierdzonej w dowodzie sprzeda¿y,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 66 miesiêcy od daty produkcji.
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
(w szczególnoœci czyszczenie filtra py³owego), 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 !
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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 urz¹dzenie 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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ZALECENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
URZ¥DZENIE WYMAGA POD£¥CZENIA UZIEMIENIA
USTAWIANIE URZ¥DZENIA
Unikaj ustawiania urz¹dzenia w nastêpuj¹cych miejscach:
- nara¿one na bezpoœrednie promienie s³oneczne
- w których wystêpuje wysoka temperatura
- w których panuje du¿a wilgotnoœæ
- nara¿onych na silne wibracje
- na nierównej powierzchni
Takie warunki pracy mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia obudowy i/lub innych
czêœci - przez co skróci siê czas prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia.
WENTYLACJA
Umieszczaj urz¹dzenie w miejscu, gdzie bêdzie mia³o zapewnion¹ dobr¹ wentylacjê w odleg³oœci
przynajmniej 10 cm od œciany. Pamiêtaj aby zas³ony i inne podobne przedmioty nie zakrywa³y
otworów wentylacyjnych.
USTAWIANIE URZ¥DZEÑ NA WIERZCHU WZMACNIACZA
Nie umieszczaj ciê¿kich przedmiotów na wierzchu urz¹dzenia, ani na przewodzie sieciowym.
Mo¿e to doprowadziæ do trwa³ego odkszta³cenia górnej p³yty lub przeciêcia przewodu zasilaj¹cego.
NAPIÊCIE ZASILAJ¥CE
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ zasilane z sieci pr¹du sta³ego. Starannie upewnij siê jakie parametry
ma sieæ.
OBCHODZENIE SIÊ Z PRZEWODEM SIECIOWYM
Przy w³¹czaniu urz¹dzenia do sieci trzymaj mocno za wtyczkê i dobrze osadŸ j¹ w gnieŸdzie
sieciowym. Nigdy nie dotykaj wtyczki wilgotnymi rêkoma. Unikaj przycinania, zarysowania,
nadmiernego zginania, rozk³adania i sk³adania przewodu sieciowego. Mo¿e to spowodowaæ
po¿ar lub pora¿enie elektryczne. Przy wy³¹czaniu urz¹dzenia z sieci nie ci¹gnij za przewód,
poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do pora¿enia elektrycznego.
CIA£A OBCE
- nie dopuszczaj do tego aby cia³a obce, takie jak: ig³y, monety, œrubki itp. przypadkowo wpada³y
do urz¹dzenia lub przedostawa³y siê przez otwory wentylacyjne, mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie wzmacniacza lub pora¿enie elektryczne.
- w ¿adnym wypadku nie dopuœæ do wylania wody lub innych p³ynów na urz¹dzenie, lub do jego
wnêtrza, mo¿e to spowodowaæ po¿ar lub pora¿enie elektryczne (jeœli do tego dojdzie natychmiast
wy³¹cz urz¹dzenie z sieci i skontaktuj siê z punktem serwisowym)
- unikaj rozpylania œrodków w aerozolach w pobli¿u urz¹dzenia
SERWIS
Nigdy nie próbuj rozbieraæ, przerabiaæ lub naprawiaæ urz¹dzenia. Jeœli podczas pracy wyst¹pi¹
jakiekolwiek problemy (przerywany dŸwiêk, wskaŸniki nie œwiêc¹, widaæ dym itp.), natychmiast
wy³¹cz wzmacniacz i skontaktuj siê z autoryzowanym punktem serwisowym. Jeœli nie bêdziesz
przestrzega³ powy¿szych œrodków ostro¿noœci, mo¿e dojœæ do pora¿enia elektrycznego.
Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas, wy³¹cz je z sieci.
KONSERWACJA
Czyœæ obudowê, p³ytê czo³ow¹ i regulatory miêkk¹ szmatk¹, lekko zwil¿on¹ roztworem ³agodnego
detergentu. Nie u¿ywaj ¿adnych materia³ów œciernych ani proszków do szorowania. Nie stosuj
rozpuszczalników takich jak alkohol i benzyna.
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CECHY WZMACNIACZY SERII Hxi

Charakterystyka.
Zasilacz impulsowy
Zosta³ zastosowany nowy system zasilania stopni koñcowych, oparty o bardzo wydajny zasilacz impulsowy SMPS,
dziêki czemu zosta³a doœæ mocno obni¿ona waga produktu. Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego,
umo¿liwi³o uzyskanie napiêcia sinusoidalnego po stronie wtórnej zasilacza, tak jak przy tradycyjnym transformatorze
toroidalnym, co pozwoli³o na zminimalizowanie generowanych zak³óceñ do otoczenia i obwodów zasilaj¹cych
wzmacniacz. Wysoka czêstotliwoœæ taktowania przetwornicy po za pasmem akustycznym ma neutralny wp³yw na
jakoœæ dŸwiêku.
Stopieñ koñcowy HXi ³¹czy zalety techniki analogowej i impulsowej, jakie zapewnia klasa H. Technika
analogowa zapewnia wysok¹ jakoœæ, a praca z prze³¹czanym impulsowo zasilaniem zwiêksza sprawnoœæ
energetyczn¹. Gdy wystêpuje zapotrzebowanie na wiêksz¹ moc, napiêcie zasilania stopnia mocy jest prze³¹czane.
Dzieje siê tak dziêki uk³adowi zawieraj¹cemu klucz i wielokrotne napiêcie zasilania. Prze³¹czanie napiêcia zasilania
odbywa siê w czasie o wiele krótszym ni¿ okres fali akustycznej o najwiêkszej czêstotliwoœci (20kHz). Tylko tranzystory
bipolarne i to te najszybsze oraz wyj¹tkowy uk³ad s¹ w stanie podo³aæ tak szybkiej zmianie napiêcia zasilania bez
wp³ywu na przebieg wyjœciowy. Warto zauwa¿yæ, ¿e napiêcie zasilaj¹ce zwiêkszane jest w takt sygna³u tylko w tym
kanale i tylko wtedy gdy jest to konieczne. Tak skonstruowany wzmacniacz, daje poprawê sprawnoœci energetycznej
oraz niezawodnoœci. Dziêki klasie H mo¿liwa jest bezpieczna praca tranzystorów koñcowych przy wysokich napiêciach
zasilania (np. 270V w HXi3000), bez ryzyka wtórnego przebicia. Najwiêksze wzmacniacze serii HXi posiadaj¹ 6 napiêæ
zasilaj¹cych prze³¹czanych przez 4 klucze na ka¿dy kana³.
Wysoka niezawodnoœæ wzmacniacza wynika z wieloletnich doœwiadczeñ firmy. Warunki pracy wszystkich
elementów obliczone s¹ zgodnie z normami i zaleceniami producentów. Niezawodnoœæ zwiêksza monta¿ przewlekany.
¿ywotnoœæ zwiêksza stoj¹cy na zimno wentylator, co zmniejsza iloœæ pobieranego py³u, gdy nie jest wykorzystywana
pe³na moc wzmacniacza. Dowodem wysokiej niezawodnoœci jest udzielana przez producenta 5 letnia gwarancja.
Wzmacniacze HXi posiadaj¹ inteligentne zabezpieczenia przeci¹¿eniowe, które chroni¹ zarówno przed
zwarciem jak i przed przeci¹¿eniem. Zabezpieczenie kontroluje temperaturê radiatora z dok³adnoœci¹ do 1stopnia.
Seria HXi posiada skuteczne zabezpieczenie przed sygna³em DC na wyjœciu wzmacniacza. Wzmacniacz jest równie¿
zabezpieczony przed uszkodzeniem przy pod³¹czeniu do napiêcia miêdzy fazowego 400VAC.
Wzmacniacze serii HXi maj¹ celowo odwrócony cykl pobierania ³adunku z kondensatorów zasilacza w jednym
kanale wzglêdem drugiego. Dziêki temu wzmacniacz pracuje zarówno w trybie stereo, parallel jak i w trybie bridge tak,
jakby by³ ca³y czas w konfiguracji mostka. Owocuje to dwukrotnym zwiêkszeniem wydajnoœci kondensatorów
zasilaj¹cych (w porównaniu z konwencjonalnym rozwi¹zaniem) w przypadku sygna³ów poni¿ej 100Hz.
Wzmacniacz wykonany jest zgodnie z dyrektywa unijn¹ ROHS oraz posiada certyfikat zgodnoœci CE
CECHY
- Niska waga dziêki zastosowaniu zasilacza impulsowego
- Klasa H, 2H
- Automatyczny ogranicznik przesterowania (Automatic Clip Limiter),
- Niezale¿ne dla ka¿dego z kana³ów systemy zabezpieczeñ: termiczne, DC, przeci¹¿eniowe, przed nasyceniem,
ultrasonic.
- System zmiennego wymuszonego ch³odzenia,
- Ciche za³¹czanie obci¹¿enia,
- Miêkkie za³¹czanie zasilania (Softstart),
- Podwójne gniazda wejœciowe typu XLR i Jack,
- Bezawaryjne gniazda wyjœciowe typu SPEAKON,
- Tranzystory bipolarne,
- Filtr przeciwpy³owy,
- 60 miesiêcy gwarancji,
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE PRZEDNIEJ
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1. W³¹cznik zasilania POWER
2. VOLUME CH 1
3. VOLUME CH 2
4,7. WskaŸnik dzia³ania, READY/ PROTECT
- dioda œwieci na zielono - wzmacniacz zdolny do pracy
- dioda œwieci na czerwono - oznacza, ¿e zadzia³a³o zabezpieczenie
5,6. WskaŸnik wysterowania, CLIP/ SIGNAL
- dioda œwieci na zielono - pokazuje obecnoœæ sygna³u na wejœciu
- dioda œwieci na czerwono - informuje nas, ¿e zosta³ podany za du¿y sygna³ wejœciowy
i zaczyna dzia³aæ automatyczne ograniczenie sygna³u
8. WskaŸnik Power Supply Protect
- brak œwiecenia diody informuje, ¿e zasilacz impulsowy dzia³a prawid³owo
- dioda pulsuje z czêstotliwoœci¹ 2/s informuje nas o przeci¹¿eniu termicznym zasilacza, czego
wynikiem jest wyciszenie sygna³u wyjœciowego do momentu sch³odzenia
- dioda pulsuje z czêstotliwoœci¹ 10/s informuje nas o pojawieniu siê DC (ten stan pojawia siê tylko
przy uszkodzeniu wzmacniacza)
9. Filtr przeciwpy³owy ( demonta¿ poprzez odkrêcenie czterech œrub na panelu wzmacniacza)

DEMONTA¯ FILTRU PRZECIWPY£OWEGO
Demonta¿ filtru przeciwpy³owego dokonujemy tylko wtedy gdy stwierdzimy jego
widoczne zabrudzenie. W takim przypadku nale¿y odkrêciæ wkrêty umieszczone z przodu
wzmacniacza, zdj¹æ przedni panel i oczyœciæ ( najlepiej odkurzaczem ).
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE TYLNEJ
1

2

3

4
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6 7

1. Gniazdo wyjœciowe OUTPUT , CH 2
2. Gniazdo wyjœciowe OUTPUT, CH 1 & BRIDGE
3. Gniazdo wejœciowe INPUT , CH 1, JACK
4. Gniazdo wejœciowe INPUT , CH 1, CANON
5. Gniazdo wejœciowe INPUT , CH 2, JACK
6. Prze³¹cznik OPERATION MODE
- STEREO - praca w trybie stereo
- BRIDGED - praca mono w mostku
- PARALLEL - kana³y 1 & 2 zasilane s¹ jednym sygna³em wejœciowym, pod³¹czonym pod kana³ 1,
regulacja wzmocnienia realizowana jest wtedy, tylko jednym potencjometrem
7. Gniazdo wejœciowe INPUT , CH 2, CANON

PO£¥CZENIA GNIAZD WEJŒCIOWYCH
PO£¥CZENIE SYMETRYCZNE

PO£¥CZENIE NIESYMETRYCZNE
XLR

XLR
1

1

GND

3

-

3

+

2

+

2

-

+

+

JACK STEREO

GND

GND

JACK MONO

Gniazda wejœciowe XLR i JACK, ka¿dego z kana³ów, s¹ po³¹czone równolegle.

PO£¥CZENIA GNIAZD WYJŒCIOWYCH SPEAKON

CH 2

CH 1 & BRIDGE

OUT 2

+
CH 2

OUT 1

+

1+
1-

CH 1

-

22+

1+

-

1-

2+

2- BRIDGE
+
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model

Hxi 3000

1kHz@ 1%THD

1kHz@ 1%THD

Mostek

Hxi 2500

Hxi 2000

2 x 8ohm
2 x 4ohm

800W
1350W

680W
1150W

560W
900W

1x

2700W

2300W

1800W

8ohm

Zniekszta³cenia (THD) 1 kHz,
(80% mocy znamionowej)

4ohm

< 0,03%

Zniekszta³cenia 20Hz-20kHz
(80% mocy znamionowej)

4ohm

<0,05%

Damping factor 10-100Hz,

8ohm

>400

Dynamika S/N A - wa¿ona

>100dB

Pasmo przenoszenia

20Hz(-1dB) - 20kHz(-0,5dB)

Wzmocnienie napiêciowe

58,4

Stopieñ wyjœciowy

Class 2H

Czu³oœæ wejœciowa (V RMS )

4ohm

52,9
Class 2H

44,8
Class H

+4dB (1,23V)

Impedancja wejœciowa

20kohm niesymetryczne
10kohm symetryczne

WskaŸniki ( LED )

Ready, Protect, Signal, Clip
Power Supply Protect

Regulacja, prze³¹czniki

Panel Ch 1 & Ch 2 volume, Ty³ - stereo , parallel, bridge

Ch³odzenie

Wentylator z ci¹g³¹ zmian¹ prêdkoœci,wlot powietrza od przodu

Zabezpieczenia

Automatyka cichego za³¹czania iod³¹czania obci¹¿enia, DC na wyjœciu,
zwarciowe, termiczne, ultrasonic, limiter, softstart

Zasilanie

230V AC, 50Hz +10/-15%

Pr¹d stanu ja³owego

0,3A

0,3A

0,3A

Pr¹d zasilania przy 1/8 mocy wyjœciowej ,
szum ró¿owy , 2x4ohm

5A

4,5A

3A

Pr¹d zasilania przy 1/3 mocy wyjœciowej ,
szum ró¿owy , 2x4ohm

10A

8,5A

7A

Max. amplituda napiêcia wyjœciowego

130V

121V

106V

Gniazda wejœciowe/wyjœciowe

XLR & Jack / Neutrik speakon

Slew rate (z filtrem wejœciowym i obwodem
zabezpieczenia )

40V/us

Wymiary ( W x H x D )
Waga netto

483 x 88 x416
11,9kg

11,8 kg

Parametry techniczne serii Hxi przy, 230V AC , 25 stopni o ile nie podano inaczej.
Parametry techniczne mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego uprzedzenia.

11,0kg
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