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INSTRUKCJA  OBSŁUGI
INDUKCYJNEGO ZESTAWU

BEZPRZEWODOWEGO

TYP: WPI  450



Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, chcąc uniknąć ewentualnych 
komplikacji, użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Należy przestrzegać ostrzeżeń i wytycznych umieszczonych na urządzeniu oraz 
zaleceń zawartych w instrukcji.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS: RISQE DE CHOC ELECTRIQUE !
NE PAS OUVRIR !

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE  OTWIERAĆ

UWAGA

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE  OTWIERAĆ

UWAGA

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO 
NOT REMOVE TOP COVER, NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL

CAUTION

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR 
ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE 
THIS EQUIPMENT TO RAIN OR 
MOISTURE.

Oznakowania ostrzegawcze umieszczone 
na obudowie urządzenia.

ZAGROŻENIE PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM!

OSTRZEŻENIE

NIE OTWIERAĆ!

Symbol pioruna ma na celu zwrócenie 
uwagi użytkownika na „niebezpieczne 
napięcie” wystepujące bez izolacji 
ochronnej wewnątrz urządzenia. Napięcie 
to może mieć dostatecznie dużą wartość, 
aby stanowić zagrożenie dla człowieka.

OSTRZEŻENIE
Nie otwierać obudowy  wewnątrz zagraża 
niebezpieczne, wysokie napięcie i nie ma 
tam części dozwolonych do obsługi przez 
użytkownika. Powierzyć serwisowanie 
wyłącznie specjaliście.

Symbol wykrzyknika ma na celu zwrócenie 
uwagi użytkownika na to, że są wytyczne 
dotyczące obsługi i konserwacji, załączone 
do egzemplarza urządzenia w postaci 
pisemnej.

UWAGA
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub 
porażenia prądem elektrycznym, należy 
chronić to urządzenie przed działaniem 
deszczu lub wilgoci.



 

1. Uwagi dla użytkownika.

- Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw zestawu WPI  450 przez 
osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia 
użytkownika uprawnień gwarancyjnych oraz może być przyczyną 
pogorszenia parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania.

Wyposażenie:

- UWAGA! Urządzenie musi być zasilane z gniazda sieciowego
z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdko z kołkiem).

- W przypadku wymiany bezpiecznika sieciowego należy bezwzględnie 
wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach 
modernizacji i postępu technicznego bez konieczności wprowadzania ich 
do instrukcji obsługi o ile nie zmieniają one podstawowych parametrów 
objętych niniejszą instrukcją.

- bezpiecznik zapasowy
- karta gwarancyjna

2. Zastosowanie i uwagi ogólne.

- instrukcja obsługi

       Nowoczesny wzmacniacz pętli indukcyjnej typu WPI - 450 stosowany 
jest do nagłaśniania pomieszczeń typu obiekty sakralne, sale 
konferencyjne, sale telewizyjne itp. Służy do przekazywania sygnału 
akustycznego za pomocą specjalnej pętli wykonanej przewodem (linką). 
Odbiór sygnału z pętli odbywa się za pomocą bezprzewodowego 
odbiornika OPI połączonego ze słuchawkami lub za pomocą aparatów 
słuchowych osób słabo słyszących.



* masa  4,1 kg

* zasilanie Phantom  12 V
* pasmo pracy  250 - 12 000 Hz
* zniekształcenia nieliniowe  < 0,25%
* zasilanie   230 V / 50 Hz

* wymiary (szer/wys/gł)   443 x 50 x 205 mm

* maksymalny pobór mocy  300 VA 

* impedancja pętli  0,1Ω - 1Ω

4. Rozmieszczenie elementów i gniazd.

* natężenie prądu pętli (RMS)  4 A

3. Dane techniczne.

* wejścia audio XLR                                 2 x mik+1x mik/linia
2* maksymalna powierzchnia pętli  450 - 800 m

Widok płyty przedniej WPI-450

1

8- sygnalizacja pracy urządzenia
9- sygnalizacja kontroli pętli
10- sygnalizacja awarii urządzenia

7- wskaźnik wysterowania sygnalizacja kontroli pętli

11- włącznik / wyłącznik 

1- regulacja wejść mikrofonowych 1 i 2

4- regulacja barwy

2- regulacja wejścia uniwersalnego 3
3- wskaźnik kompresora

5- regulacja wzmocnienia
6- korekcja pasma akustycznego - zależna od ilości metalu
w pomieszczeniu (np. zbrojenie stropu)
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14- gniazdo INSERT

21- gniazdo wejściowe XLR mikrofonu 1

5. Odbiornik OPI.

15- gniazdo kontroli pętli -  +12V/I-150mA

12- gniazdo podłączania pętli
13- gniazdo wyjścia 0 dB

18- przełącznik wejścia 3 [19] (tryb mikr. lub linia)
17- włącznik zasilania Phantom

20- gniazdo wejściowe XLR mikrofonu 2
19- gniazdo wejściowe XLR mikrofonu 3 lub linii

16- wyjście ±15V DC 100mA

 dB

-12

VOLUME

Widok płyty tylnej WPI-450

2522 23

22- gniazdo słuchawkowe
23- diody sygnalizacyjne
24- włącznik/wyłącznik niskich tonów (filtr 100Hz)
25- dioda sygnalizująca włączenie odbiornika
26- włącznik odbiornika/potencjometr głośności
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Do gniazd XLR [19], [20], [21] podłączamy mikrofony lub do gniazda 
[19] sygnał liniowy jednocześnie ustawiając przełącznik [18] w 
odpowiedniej pozycji. 
W zależności od potrzeby włączamy przełącznikiem [17] zasilanie typu 
Phantom dla mikrofonów pojemnościowych.

- usunąć ewentualne zwarcie lub przeciążenie linii

 

- sprawdzić bezpieczniki i jeśli są uszkodzone, wymienić na nowe

Pętla indukcyjna powinna być wykonana przewodem (linką) grubości 
od 1 do 2,5 mm2. Maksymalny obszar pętli wynosi 800 m2, przy czym 
maksymalny wymiar krótszego boku nie może przekroczyć 20m. 
Wysokość ułożenia pętli nie powinna przekraczać 1m od posadzki.

   44-340 Godów, ul.1Maja 196 tel. 036 / 47 51 803 - 6

6. Instalacja pętli i wzmacniacza WPI 450.

Pętlę należy podłączyć do gniazda combo[12], a do jej kontroli służy 
gniazdo [15].

7. Obsługa odbiornika OPI .

Podłączyć słuchawki do gniazda [22] typu mały Jack. Potencjometrem 
[25] należy włączyć urządzenie i ustawić żądaną głośność.

  o właściwych prądach,

- wyłącznikiem (11) odłączyć zasilanie,

Wzmacniacz pętli WPI-450 podłączamy do wzmacniacza mocy 
poprzez gniazdo wyjściowe typu Jack [13].

W przypadku uszkodzenia wzmacniacza należy

- wysłać do serwisu producenta



Nazwa sprzętu .....................WPI-450..........................................................................

Producentem będziemy w dalszej części nazywać firmę Rduch-Elektroakustyka z siedzibą w 
GODOWIE przy ul. 1-Maja 196, tel. (032) 475 18 03 do 06, fax. (032) 475 18 07.

KARTA  GWARANCYJNA Nr.............................

I. WARUNKI EKSPLOATACJI

Niżej wymieniony sprzęt przekazano Kupującemu sprawny i nieuszkodzony w dniu 
............................ zgodnie z zasadami określonymi w artykułach 577-582 Kodeksu Cywilnego. 
Rduch-Elektroakustyka udziela Kupującemu gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu na okres 
36 miesięcy.

 

II. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
 

2. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od 5 do +40°C, 
wilgotności względnej 8-80%.

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży sprzętu przez Producenta.

3. Sprzęt nie powinien podlegać wibracjom, znajdować się w pobliżu źródeł silnych pól 
elektromagnetycznych oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem.

2. W celu naprawy sprzętu w okresie gwarancji należy sprzęt dostarczyć do siedziby 
Producenta.
3. Producent zapewnia 7-dniowy (dni robocze) termin naprawy gwarancyjnej liczony od daty 
przyjęcia urządzenia do naprawy.

1. Gniazdo zasilające sieci 230V/50Hz powinno zawierać kołek ochronny (uziemienie lub 
zerowanie).

5. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikłych z winy 
Producenta, względnie ukrytych wad materiałowych, Producent zastrzega sobie prawo wymiany 
towaru na wolny od wad po zbadaniu przyczyny nieprawidłowej pracy sprzętu.

2. Uszkodzenia mechaniczne lub inne niezwiązane z eksploatacją powodują utratę gwarancji.

5. Karta bez daty, bez podpisu osoby wystawiającej i pieczęci firmowej jest nieważna.

..................................                                                                ......................................................

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń z winy użytkownika, uszkodzeń 
wynikłych z nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego i 
warunków wymienionych w punkcie I.

                                   

                                            

 

            data                      pieczęć i podpis

4. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do miejsca zakupu w oryginalnym 
opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną.

III.  POZA GWARANCJA

3. Gwarancją nie są objęte czynności strojenia i regulacji oraz wymiany bezpieczników.

 

4. Producent jako strona serwisująca zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń.
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Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Data Uwagi Pieczęć i podpis
serwisanta

www.rduch.com.pl
www.naglosnienia.com.pl

e-mail: biuro@naglosnienia.com.pl


