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WARUNKI GWARANCJI

Firma ADS 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 36 miesiêcy od daty zakupu stwierdzonej w dowodzie sprzeda¿y,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 48 miesiêcy od daty produkcji.
W ci¹gu 14 dni od daty zakupu nale¿y przes³aæ kartê rejestracyjn¹. Jeœli tego nie uczynisz firma
ADS producent tego sprzêtu zagwarantuje Ci tylko 24 miesi¹ce gwarancji.
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 !
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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.
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ZALECENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
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 DPA 1500 & DPA 2200
Podwójne wzmacniacze mocy serii DPA to produkty najwy¿szej jakoœci przeznaczone
do zastosowañ profesjonalnych. Mog¹ byæ wykorzystywane we wszystkich typach nag³oœnieñ.
Zastosowano w nich tranzystory MOSFET charakteryzuj¹ce siê czêstotliwoœci¹
graniczn¹ pracy 20 MHz. We wzmacniaczach tych zastosowano profesjonalne, nowoczesne
technologicznie uk³ady i rozwi¹zania techniczne.
Dwa stereofoniczne wzmacniacze w jednej obudowie
- du¿e mo¿liwoœci konfiguracyjne
Automatic Clip Limiter
- dostosowywanie siê wzmocnienia stopnia koñcowego do amplitudy sygna³u wejœciowego.
Oznacza to wyeliminowanie szkodliwego nasycenia siê stopnia mocy
Crossover 75Hz - 300Hz
- niezale¿na dla ka¿dego wzmacniacza, p³ynna regulacja podzia³u czêstotliwoœci ,
mo¿liwoœæ prostej konfiguracji “dzielonych” systemów nag³oœnieniowych
Wielostopniowy system zabezpieczeñ
- dla temperatury powy¿ej 100 stopni od³¹czenie obci¹¿enia
- D.C. Na wyjœciu
- pojawjenie siê RF na wyjœciu
- automatyczna redukcja wyst¹pienia przesterowania
- od³¹czanie wyjœæ wzmacniacza przy zwarciu
System wymuszonego ch³odzenia
- si³a ci¹gu wentylatorów ustalana jest w dwustopniowym zakresie,
pierwsza prêdkoœæ w zakresie temperatur radiatora do 60 stopni,
druga prêdkoœæ powy¿ej tej temperatury
Automatyka opóŸnionego za³¹czania obci¹¿enia
- automatyka pe³ni elektronicznie zabezpiecza wzmacniacz
i wspó³pracuj¹ce z nim kolumny g³oœnikowe
Mo¿liwoœæ pracy w systemie MONO - BRIDGE
- jeœli jest taka potrzeba mo¿emy wzmacniacze w³¹czyæ do pracy monofonicznej
uzyskuj¹c du¿e moce jednostkowe
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE PRZEDNIEJ
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PROFESSIONAL SOUND EQUIPMENT
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1. W³¹cznik zasilania POWER
2. VOLUME CH A AMP I ( wzmacniacz 2 x 400W)
3. VOLUME CH B AMP I ( wzmacniacz 2 x 700W)
4. VOLUME CH A AMP II ( wzmacniacz 2 x 400W)
5. VOLUME CH B AMP II ( wzmacniacz 2 x 700W)
6. WskaŸnik dzia³ania AMP I, READY/ PROTECT
- dioda œwieci na zielono - wzmacniacz zdolny do pracy
- dioda œwieci na czerwono - oznacza, ¿e zadzia³a³o zabezpieczenie
7. WskaŸnik wysterowania AMP I, 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 wysterowania AMP II, 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
9. WskaŸnik dzia³ania AMP II, READY/ PROTECT
- dioda œwieci na zielono - wzmacniacz zdolny do pracy
- dioda œwieci na czerwono - oznacza, ¿e zadzia³a³o zabezpieczenie
10. Filtr przeciwpy³owy ( w przypadku mocnego zabrudzenia wskazany demonta¿
i czyszczenie,najlepiej odkurzaczem)
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA P£YCIE TYLNEJ

1. Gniazdo wyjœciowe OUTPUT AMP I,kana³ A i wyjœcie BRIDGE
2. Gniazdo wyjœciowe OUTPUT AMP I,kana³ B
3. Gniazdo wyjœciowe OUTPUT AMP II,kana³ A i wyjœcie BRIDGE
4. Gniazdo wyjœciowe OUTPUT AMP II,kana³ B
5. Przewód sieciowy
6. Gniazdo bezpiecznika sieciowego
7. Gniazdo wejœciowe INPUT AMP II, kana³ A
8. Gniazdo wejœciowe INPUT AMP II, kana³ B
9. Gniazdo wejœciowe INPUT AMP I, kana³ A
10. Gniazdo wejœciowe INPUT AMP I, kana³ B
11. Potencjometr p³ynnej regulacji czêstotliwoœci AMP I
12. Potencjometr p³ynnej regulacji czêstotliwoœci AMP II
13. Prze³¹cznik zakresu pracy CROSSOVERA AMP II
- PASS - praca w pe³nym paœmie akustycznym
- LO - praca w zakresie tonów niskich
14. Prze³¹cznik zakresu pracy CROSSOVERA AMP I
- PASS - praca w pe³nym paœmie akustycznym
- HI - praca w zakresie tonów œrednich i wysokich
15. Prze³¹cznik OPERATION MODE AMP I
- STEREO - praca w trybie stereo
- BRIDGED - praca mono w mostku
16. Prze³¹cznik OPERATION MODE AMP II
- STEREO - praca w trybie stereo
- BRIDGED - praca mono w mostku
17. Prze³¹cznik INPUT MODE
- NORMAL - pozycja ta umo¿liwia pod³¹czenie dwóch ró¿nych sygna³ów wejœciowych
- PARALLEL - AMP I & AMP II zasilane s¹ jednym sygna³em wejœciowym
UWAGA !
Przy u¿yciu prze³¹cznika INPUT MODE w pozycji PARALLEL sygna³ wejœciowy pod³¹czamy tylko
AMP I, kana³ A & kana³ B
W wzmacniaczu u¿yto uniwersalnych gniazd COMBO/JACK ( mo¿liwoœæ pod³¹czenia wtyku
CANON lub JACK )
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PO£¥CZENIA GNIAZD WYJŒCIOWYCH

SPEAKER OUTPUTS DPA 2200
POWER II
CH B

POWER I
CH A

400 W/ STEREO

400 W/ STEREO
800 W/ BRIDGE

1+
1-

CH B

1+

2-

1-

700 W/ STEREO
1400 W/ BRIDGE

1+

2-

2+

CH A

700 W/ STEREO

1-

2+

1+
1-

22+

2+

400 W/ STEREO
800 W/ BRIDGE

400 W/ STEREO

UWAGA !

2-

PO£¥CZENIA TE WYKORZYSTUJEMY
TYLKO WTEDY, JEŒLI NIE KORZYSTAMY
Z GNIAZD CHA, CHB ( POWER II )

SPEAKER OUTPUTS DPA 1500
POWER II

POWER I

CH B

CH A

250 W/ STEREO

250 W/ STEREO
500 W/ BRIDGE

1+

1+

1-

22+

1-

CH B

CH A

500 W/ STEREO

500 W/ STEREO
1000 W/ BRIDGE

1+

22+

1-

1+

22+

250 W/ STEREO

UWAGA !

1-

22+

250 W/ STEREO
500 W/ BRIDGE

PO£¥CZENIA TE WYKORZYSTUJEMY
TYLKO WTEDY, JEŒLI NIE KORZYSTAMY
Z GNIAZD CHA, CHB ( POWER II )
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KONFIGURACJE

RANGE
LO

KONFIGURACJA STEREO I
DPA 1500 & DPA 2200

PASS

RANGE
HI

PASS

MODE

AMP I - subwoofer,
tryb pracy STEREO,
crossover LO

BRIDGE STEREO
NORMAL

PARALLEL

AMP II - satelita,
tryb pracy STEREO,
crossover HI
prze³¹cznik input mode
w pozycji PARALLEL

RANGE
LO

KONFIGURACJA STEREO II
DPA 1500 & DPA 2200
AMP I - kolumna szerokopasmowa,
tryb pracy STEREO, crossover PASS
AMP II - kolumna szerokopasmowa,
tryb pracy STEREO, crossover PASS
prze³¹cznik input mode
w pozycji PARALLEL

PASS

RANGE
HI

PASS

MODE
BRIDGE STEREO
NORMAL

PARALLEL
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RANGE

KONFIGURACJA STEREO III
NORMAL DPA 1500 & DPA 2200

LO

PASS

RANGE
HI

dziêki tej konfiguracji mo¿liwe jest
pod³¹czenie dwóch ró¿nych sygna³ów
wejœciowych do wzmacniacza,

PASS

MODE
BRIDGE STEREO
NORMAL

PARALLEL

AMP I - kolumna szerokopasmowa,
tryb pracy STEREO, crossover PASS
AMP II - kolumna szerokopasmowa,
tryb pracy STEREO, crossover PASS
prze³¹cznik input mode w pozycji NORMAL

KONFIGURACJA STEREO & BRIDGE PARALLEL
DPA 1500 & DPA 2200
AMP I - subwoofer du¿ej mocy,
tryb pracy BIRDGE, crossover LO

RANGE
LO

MODE

RANGE

BRIDGE STEREO

AMP II - kolumna szerokopasmowa
lub satelita, tryb pracy STEREO,
crossover PASS lub HI
prze³¹cznik input mode
w pozycji PARALLEL

PASS

HI

PASS

MODE
BRIDGE STEREO
NORMAL

PARALLEL

LOW
POWER

HIGH
POWER

CHANNEL B

CHANNEL A / MONO

CHANNEL B

CHANNEL A / MONO

x1

x1

PARALLEL

x1

x1

INPUT
STAGE
SUPPLY

+- Vcc

HI

PASS

HI

PASS

LO

PASS

LO

PASS

O

-1

-1

STEREO

BRIDGE

STEREO

BRIDGE

O

LIMITER

LIMITER

SIGNAL
CLIP

PROTECT
ON

PROTECT
ON

SIGNAL
CLIP

LIMITER

LIMITER

O

+- Vss

POWER
SUPPLY

FAN

PWR.
AMP.

PWR.
AMP.

PROTECT

PWR.
AMP.

PWR.
AMP.

MAINS

FAN 2

BRIDGE

STEREO

FAN 1

BRIDGE

STEREO
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SCHEMAT BLOKOWY
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CROSSOVER
CH B

CROSSOVER

AMP I

CH A (MONO)

INPUT

125

MODE

RANGE

75
BRIDGE STEREO

300
LO

Hz

PASS

INPUT MODE
NORMAL

AMP II

CH B

CROSSOVER

PARALLEL

INPUT

CH A (MONO)

125

MODE

Ustawienia crossovera s¹ niezale¿ne dla
ka¿dej pary kana³ów wzmacniacza tzn.
¿e AMP II (CHA i CHB) mo¿e pracowaæ
w zakresie tonów œrednich i wysokich HI
lub w ca³ym paœmie akustycznym PASS,
a AMP I (CHA i CHB) mo¿e pracowaæ
w zakresie tonów niskich LO lub w ca³ym
paœmie akustycznym, prze³¹czniki w
pozycji PASS.

RANGE
75

300

BRIDGE STEREO

HI

PASS

PASS - crossover jest nie aktywny oznacza to, ¿e wzmacniacz pracuje w ca³ym paœmie
HI - praca w zakresie tonów œrednich i wysokich, regulacja czêstotliwoœci podzia³u od 75
do 300Hz, w zale¿noœci od ustawienia potencjometru regulacji czêstotliwoœci na wyjœciu
wzmacniacza mamy dany zakres, np. potencjometr ustawiony w pozycji 150Hz powoduje,
¿e wzmacniacz pracuje w paœmie od 150Hz do 60kHz. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju
satelit oraz kolumn wysokotonowych
LOW - praca w zakresie tonów niskich, regulacja czêstotliwoœci podzia³u od 75 do 300Hz
w zale¿noœci od ustawienia potencjometru regulacji czêstotliwoœci na wyjœciu wzmacniacza
mamy dany zakres, np. potencjometr ustawiony w pozycji 100Hz powoduje, ¿e wzmacniacz
pracuje w paœmie do 100Hz. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju kolumn niskotonowych.

PO£¥CZENIA GNIAZD WEJŒCIOWYCH COMBO JACK
PO£¥CZENIE SYMETRYCZNE

PO£¥CZENIE NIESYMETRYCZNE
XLR

XLR
1

1

GND

3

-

3

+

2

+

2

-

GND

JACK STEREO

+

+

GND

JACK MONO

Dziêki zastosowaniu tego typu gniazd wejœciowych mo¿emy pod³¹czyæ pod to samo gniazdo wtyki
canon lub jack. Gniazda wejœciowe COMBO JACK dla ka¿dego z kana³ów s¹ po³¹czone równolegle tzn.
¿e jeœli pod³¹czymy sygna³ wejœciowy do kana³u A wzmacniacza I to w gnieŸdzie kana³u A wzmacniacza II
bêdziemy mieli ten sam sygna³ ( prze³¹cznik INPUT MODE w pozycji PARALEL )
Sygna³ wejœciowy bêdziemy mieli taki sam, bez wzglêdu na to czy bêdzie u¿ywany w tym czasie crossover
wewnêtrzny, analogiczna sytuacja jest dla kana³u B.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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