
E L E K T R O A K U S T Y K A

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WZMACNIACZY MOCY

TYPU

                
WM-200DT
WM-400DT
WM-600DT
WM-600D
WM-400D



5. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Gdy urządzenie montowane jest na stałe, używaj wyłącznie stabilnych stojaków 

    żadnych innych informacji umieszczonych na urządzeniu.

  i/lub uchwytów ściennych, odpowiednich dla danego urządzenia. Upewnij się, 
 że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane i nie występuję ryzyko jego upadku.

    obowiązujących w twoim kraju. 
8. Nie montuj urządzenia w pobliżu kaloryferów, akumulatorów ciepła, pieców 
    lub innych źródeł ciepła. Upewnij się, że urządzenie jest zamontowane w  

    możliwość jego przegrzania.
9. Nie otwieraj urządzenia i nie wprowadzaj do niego żadnych zmian.
    Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw przez osoby nieupoważnione 

    sposób, który umożliwia mu wystarczające chłodzenie i przy którym nie istnieje 

    do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika uprawnień gwarancyjnych  
    oraz może być przyczyną pogorszenia parametrów technicznych i 
    bezpieczeństwa użytkowania.
10. WAŻNE: Bezpiecznik wymieniaj wyłącznie na bezpiecznik tego samego  
  rodzaju i o tej samej wartości znamionowej. Jeśli bezpiecznik wielokrotnie  
    przepala się, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
11. Odłącz wtyczkę jeśli istnieje ryzyko uderzenia pioruna lub podczas długich 

7. Podczas montowania przestrzegaj odpowiednich norm bezpieczeństwa 

    okresów nieużywania.
12. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

3. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Nie usuwaj instrukcji bezpieczeństwa ani 

1. Uważnie przeczytaj poniższe informacje.

Środki ostrożności

2. Przechowaj wszystkie informacje i instrukcje w bezpiecznym miejscu.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS: RISQE DE CHOC ELECTRIQUE !
NE PAS OUVRIR !

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.

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



2. Zastosowanie i uwagi ogólne.

     Nowoczesne, akustyczne wzmacniacze mocy serii WM stosowane są do 
nagłaśniania dużych pomieszczeń zamkniętych i otwartej przestrzeni, przy użyciu 
zestawów głośnikowych lub linii przesyłowej z głośnikami radiowęzłowymi. 
Wzmacniacze mogą współpracować ze źródłami sygnałów np. miksery o napięciu 
wyjściowym 0 dB.
Wyjścia wzmacniaczy przystosowane są do podłączenia zestawów głośnikowych o 
wypadkowejimpedancji >=4 lub linii radiowęzłowych 50V, 70V, 100V (tylko w 
wersji DT).

- układ czasowy załączający obciążenie po upływie około 4 sek. od chwili 
załączenia wzmacniacza do sieci.

- układ zabezpieczający stopnie końcowe przed uszkodzeniem w przypadku: 
zwarcia wyjścia, przeciążenia linii, przesterowania, pojawienia się sygnału 
sprzężenia akustycznego i sygnału w.cz. oraz przegrzania stopnia mocy.

We wzmacniaczu zastosowano:

- limiter, który ogranicza sygnał wejściowy i nie dopuszcza do przesterowania 
sygnału wyjścia.

- Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw wzmacniacza przez osoby 
nieupoważnione do oświadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika uprawnień 
gwarancyjnych oraz może być przyczyną pogorszenia parametrów technicznych i 
bezpieczeństwa użytkowania.
- UWAGA! Urządzenie  musi być zasilane z gniazda sieciowego z przyłączonym 
obwodem ochronnym (gniazdko z kołkiem)

1. Uwagi dla użytkownika.

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

Wyposażenie wzmacniacza

- bezpiecznik zapasowy

- Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się 
z instrukcją obsługi.

- kabel sieciowy

- 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.

- instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



3. Dane techniczne wzmacniaczy typu WM
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4. Rozmieszczenie elementów i gniazd



7 8 10 11 12 13

9

Rys.2 Widok płyty tylnej wzmacniacza typu WM-200DT,
WM-400DT, WM-600DT.
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7- gniazdo bezpiecznikowe wyjścia linii głośnikowych

11- gniazdo symetryczne XLR - wyjście 0 dB

8- gniazdo zasilania

13- przełącznik odłączania uziemienia
14- gniazdo Głośnikowe Speakon - Output 1A wyjście 4W (tylko w wersji 
WM-400D, WM-600D)
gniazdo Głośnikowe Speakon - Output 1B wyjście 4W (tylko w wersji WM-
400D, WM-600D)

16- pokrętło częstotliwości odcięcia filtra subwoofera (tylko w wersji WM-
400D, WM-600D)

10- listwa połączenia głośników (100V, 70V, 50V, 8W, 4W) (tylko w wersji 
WM-DT)

15- włącznik filtra subwoofera (tylko w wersji WM-400D, WM-600D)

9- uziemienie

12- gniazdo Combo - wejście 0dB
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Rys.3 Widok płyty tylnej wzmacniacza typu WM-400D, WM-600D.
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5. Obsługa wzmacniacza

Po czasie opóźnienia wynoszącym około 4 sek. Nastąpi załączenie 
obciążenia - gaśnie dioda czerwona (5), a zapala się dioda żółta (5).

- podłączyć źródła dźwięku zgodnie z oznaczeniem
- podłączyć do gniazda (10) linię radiowęzłową tak, aby impedancja była 
dopasowana do napięcia wyj.- patrz opis z tyłu wzmacniacza
- podłączyć wzmacniacz do sieci zasilającej 230V, 50Hz z obwodem 
ochronnym (gniazdko z kołkiem)
- włącznikiem (6) załączyć zasilanie wzmacniacza - w początkowym 
czasie nieustalonym wzmacniacza świeci dioda czerwona (5). 

- w zależności od potrzeb, regulatorem wzmocnienia (2), ustawić 
wymaganą głośność, a regulatorami SOPRAN i BAS (1) dobrać 
odpowiednią barwę w zależności od warunków akustycznych 
pomieszczenia.



6.  Praca wzmacniaczy w systemie nagłośnieniowym
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7. Ustawienia subwoofera (tylko seria wzmacniaczy WM-D)

8. Awaria wzmacniacza

wymienić na nowy o właściwej wartości.

- wysłać do serwisu producenta na adres:

                  44-340 Godów, ul.1Maja 196, tel.(32) 47 51 803-6

W przypadku uszkodzenia należy:
- wyłącznikiem (6) odłączyć zasilanie

- usunąć ewentualne zwarcie lub przeciążenie linii

- sprawdzić bezpiecznik sieciowy (gniazdo 7) i jeśli jest uszkodzony,

W celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia wzmacniacza nie należy ustawiać go 
w pobliżu źródeł ciepła (piece, grzejniki) oraz 

                NIE ZASŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH 
                               W OBUDOWIE WZMACNIACZA.
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  Przy pracy z subwooferem pasywnym należy na tylnej ściance wzmacniacza 
serii WM-D włączyć (pozycja „LOW”) oraz ustawić filtr dolnoprzepustowy. 
Czynność ta spowoduje zmianę pasma akustycznego na wyjściach głośnikowych 
wzmacniacza.

włączenie filtra subwoofera
ustawienie częstotliwości odcięcia 

filtra subwoofera (70-200Hz)



Karta kontroli

Data ...........................
Typ .............................
Numer ........................

Kontrola ogólna:
Zasilanie 230V AC

Bezpiecznik .............
Pomiar uziemienia urządzenia (wg normy VDE 0701)

Kontrola innych połączeń i złączy
Optyczna kontrola całości

Uwagi: ...............................
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... Podpis ...............................

Moc wyjściowa
P       U       Z

200W/100V/50Ω
400W/100V/25Ω
600W/100V/16Ω

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

Kontrola (generator-szum)
(Wej. 0 dB) INPUT 0 dB 

(Wyj. 0 dB) OUTPUT 0 dB
Wskaźnik wysterowania

Wyjścia mocy 4Ω,8Ω
70V

100V
Regulacja sumy

Strefa

Regulacja barwy
Kontrola poziomu brumów i szumów



            Data                         Pieczęć i podpis

 

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

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.

1. Gniazdo zasilające sieci 230V/50Hz powinno zawierać kołek ochronny (uziemienie lub 
zerowanie).
2. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +5 do +40°C, 
wilgotności  względnej 8-80%.
3. Sprzęt nie powinien podlegać wibracjom, znajdować się w pobliżu źródeł silnych pól 
elektromagnetycznych oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem.

II. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

2. W celu naprawy sprzętu w okresie gwarancji należy sprzęt dostarczyć do siedziby 
Producenta po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym.
3. Producent zapewnia 7-dniowy (dni robocze) termin naprawy gwarancyjnej liczony od daty 
przyjęcia urządzenia do naprawy.
4. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do miejsca zakupu w oryginalnym 
opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną.
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.

III.  POZA GWARANCJĄ

2. Uszkodzenia mechaniczne lub inne niezwiązane z eksploatacją powodują utratę gwarancji.
3. Gwarancją nie są objęte czynności strojenia i regulacji oraz wymiany bezpieczników.
4. Producent jako strona serwisująca zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń.
5. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu technicznie sprawnego lub sprzętu, który nie 
został zgłoszony, koszty obsługi,  czyszczenia, testowania i transportu pokrywa Reklamujący.
6. Karta bez daty, bez podpisu osoby wystawiającej i pieczęci firmowej jest nieważna.

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

                   

I. WARUNKI EKSPLOATACJI

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

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.

Nazwa sprzętu ....................................................................................................

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.
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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


