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WOO AUDIO WA22  

W pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy stereo klasy A

 

www.wooaudio.pl

                  
                                  ver. 1.0

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z 
produktu WOO AUDIO. 

        INSTRUKCJA OBSŁUGI 
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Środki ostrożności 
 

 

 
UWAGA: Wzmacniacze nie mają zainstalowanych lamp.
Użytkownik musi zainstalować lampy samodzielnie w 
odpowiednich gniazdach. Nieprawidłowa instalacja 
skutkuje poważnymi uszkodzeniami nie pokrywanymi 
przez gwarancję.

 
Wyłącz natychmiast w przypadku awarii!
Jeśli zauważysz dym lub podejrzany zapach dochodzący z 
urządzenia, wyłącz je natychmiast. Dalsze używaanie może 
spowodować obrażenia ciała.

 
Nie demontować
Urządzenie zawiera obwody wysokiego napięcia. Dotknięcie 
wewnętrznych części wzmacniacza może spowodować obrażenia. 
W przypadku awarii produkt powinien być naprawiony 
wyłącznie przez autoryzowany serwis. 

 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia 
ciała. 

 OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do tych instrukcji 
może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych 
obrażeń lub uszkodzeń.
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Opis  

Dziękujemy za wybranie produktu Audio Woo. WA22 to ręcznie wykonany 

wzmacniacz, który zapewnia bezkompromisową wydajność oraz doskonałe wrażenia 

słuchowe.

• Okablowanie Point-to-Point

• Prawdziwie zbalansowana topologia

• Konstrukcja 100% lampowa.

  Brak półprzewodników w całym układzie

• Pojedyncza lampa prostownicza 5AR4

• Dwie lampy napędowe: 6SN7, każda na kanał

• Dwie lampy mocy 6AS7/6080, każda na kanał

• DACT CT2 zbalansowany atenuator

• Jedno zbalansowane wejście XLR

• Jedno wejście RCA single-ended

• Dwa wyjścia słuchawkowe zbalansowane

  3-pin (kanał lewy i prawy)

• Jedno wyjście słuchawkowe zbalansowane 4-pin

• Jedno wyjście słuchawkowe single-ended

• Przełącznik wysokiej i niskiej impedancji

• Aluminiowa obudowa i pokrętła, anodyzowane
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Szybka instalacja

Zawartość zestawu:

① Wzmacniacz WA22 

② Para lamp 6080  

③ Lampa prostownicza 5U4G  

④ Para lamp napędzających 6SN7 

 Lampy mogą różnić się wyglądem faktycznym. 

 Kompatybilne lampy mogą zostać dołączone do zestawu, zamiast widocznych na 
zdjęciu.

 Kabel zasilający oraz połączeniowy nie są częścią zestawu. 
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Instalacja lamp: 

Uwaga: Należy unikać zabrudzenia lampy. Montaż wyłącznie czystymi rękoma.

1. Znajdź odpowiednią lampę do gniazda. Na każdym z gniazd lampy
 znajduje się oznaczenie, które wskazuje standardową lampę wzmacniacza.
 Przykładowo, lampa 6080 powinna być zainstalowana w gnieździe oznaczonym
 “6080”. Należy używać WYŁĄCZNIE kompatybilnych lamp, w przeciwnym razie
 może dojść do poważnych uszkodzeń wzmacniacza. Patrz sekcja 
 “Kompatybilne lampy” dla wszystkich zatwierdzonych lamp przez Woo Audio.

2. Wyrównaj trzpień prowadzący lampę do gniazda, jak pokazano poniżej. 

3. Przytrzymaj lampę mocno, powoli osadzając ją w gnieździe. Osadzaj lampę 
prosto, nigdy pod kątem. Przechyl nieco lampę, która stanowi opór na boki, 
jednak nigdy nie obracaj lampy. Naciśnij lekko lampę od góry, jeśli to konieczne.

Przykład instalacji lamp: 

  

Wskaźnik pinów lampy w gnieździe
Wskaźnik pinów 

znajduje się na spodzie 
lampy. 

Nie wkładaj lampy pod kątem. Osadzaj lampę prostopadle 
do gniazda. 

Przytrzymaj mocno podstawę lampy. 
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4. Sprawdź poprawność instalacji. Piny lampy zostać osadzone w pełni w
gnieździe.

Wybór napięcia AC: 

UWAGA: wybór niewłaściwego napięcia powoduje uszkodzenie wzmacniacza! 

Podłączanie kabla zasilającego: 

Podłącz kabel do gnizdka AC. Zobacz ① poniżej. 

  

Instalowanie źródła wejściowego: 

Podłacz kabel RCA do złącz RCA; patrz ③ poniżej. Lub, podłacz kabel XLR do złącz XLR; 
patrz ④ poniżej. 

 

Europejskie 

Ustaw “115” dla napięcia AC 
100 do 125V
. 

Ustaw “230” dla  napięcia      
AC 210 do 240V. 
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Wymiana bezpiecznika: 

Bezpiecznik znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda wejściowego AC. 

Panel tylny: 

① Gnizdo wejściowe zasilania AC wraz z komorą bezpiecznika 

② Przełącznik wyboru napięcia AC 

③ Złącza RCA 

④ Złącza XLR 

⑤ Przełącznik RCA, XLR 

 
 
 

��

Włóż płaski 
śrubokręt w klapkę
bezpiecznika 
położoną w wejściu 
AC. 

Pociągnij za 
klapkę, aby ją 
otworzyć.

Podajnik 
bezpiecznika 
zostaje uwolniony 
z gniazda AC. 

Zastąp spalony 
bezpiecznik 

nowym. 

�
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Eksploatacja 

 NIGDY NIE  
o Włączaj urządzenia przed prawidłowym zainstalowaniem lamp. 

o Używaj lamp nie zatwierdzonych przez Woo Audio. 

o Włączaj urządzenia bez sprawdzenia odpowiedniego zasilania AC. 

o Usuwaj lamp oraz kabli zasilających, gdy wzmacniacz jest używany. 

o Dotykaj lamp po rozgrzaniu (są ekstremalnie gorące). 

o Zostawiaj wzmacniacza działającego bez nadzoru. (Sugerujemy max.

czas uzytkowania 8 godzin, aby pozwolić lampom na schłodzenie przed 

ponownym użyciem.

ZAWSZE  

o Umieszczaj wmacniacz z dala od telefonów komórkowych, urządzeń PDA, radia, 

ruterów WIFI, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym. 

o Trzymaj z dala od wody i wilgoci. 

o Wyłącz wzmacniacz, w przypadku nieprawidłowego brzmienia. 

o Udostępnij minimum 2 cale wolnej przestrzeni dla rozpraszania ciepła 

generowanego przez urządzenie.

 o Poczekaj min. 5 min. na rozgrzanie się urządzenia. 

o Lampy muszą się ochłodzić przed ich wymianą. 
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Uruchamianie wzmacniacza: 

1. Ustaw pokrętło głośności ① na minimum. 

2. Podłącz słuchawki do wyjścia: ②,③, lub④.  

3. Ustaw pokrętło zasilania ⑤ z pozycji OFF do HI lub z OFF do LO. Nastepnie, wskaźnik

LED będzie pulsował przez ok. 20 sekund. 

4. Zwróć uwagę, czy wszystkie lampy stopniowo się rozświetlają. 

5. Poczekaj aż LED ⑥ przestanie pulsować i lampy rozgzreją się min. 1 minutę przed

regulacją głośności. 

Panel przedni: 

① Regulacja głośności

② Wyjście słuchawkowe 3-pin XLR, kanał prawy i lewy

③ Wyjście słuchawkowe 4-pin XLR 

④ Wyjście słuchawkowe TRS (¼” lub 6.35mm) 

⑤ Przełącznik wielofunkcyjny: włącznik i wybór impedancji niskiej/wysokiej 

⑥ Wskaźnik zasilania LED 

Wygrzewanie wzmacniacza: 
Zaleca się, aby wzmacniacz mógł działać przez ponad 150 godzin, tak aby uzyskał maksymalną 
wydajność. Skutecznym sposobem na wygrzanie wzmacniacza jest jego uruchomienie z 
odtwarzaniem muzyki. Prosimy nie pozostawiać wzmacniacza pracującego w sposób ciągły. 
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Kompatybilne lampy

Model# Adapter Uwagi
Za
si
la
ją
ca

6080* No

421A No Większa moc. Producent: Western Electric.

5998 No Większa moc.

6AS7 No

6H13C No

6N5P No

7236 No Większa moc.

2399 No

6520 No

N
ap
ęd
za
ją
ca

6SN7 * /GT /WGT No

5692 No

6CG7 Yes Wymagany adapter 9‐pin do 8‐pin.

6F8G Yes Wymagany adapter 8‐pin do 8‐pin z kablem grid.
7N7 Yes Wymagany adapter 8‐pin do 8‐pin.

CV181 No

CV1988 No

ECC32 No

VT231 No

Pr
os
to
w
ni
cz
a

5U4G * /B No Bezpośrednio podgrzewana
274A Yes Bezpośrednio podgrzewana, 4 do 8 pin adapter wymag.

274B No Bezpośrednio podgrzewana

53KU No Bezpośrednio podgrzewana

5AR4 No Pośrednio podgrzewana

5AS4 No Bezpośrednio podgrzewana

5Z4 No Pośrednio podgrzewana

5R4 /GA /GB /GY No Bezpośrednio podgrzewana

5U3C No Bezpośrednio podgrzewana

5V4 /G /GA No Bezpośrednio podgrzewana

5Y3 No Bezpośrednio podgrzewana

5Z3 Yes Bezpośrednio podgrzewana, 8 do 8 pin adapter wymag.

GZ30 No Pośrednio podgrzewana

GZ32/33/34 No Pośrednio podgrzewana

GZ37 No Pośrednio podgrzewana

CV378 No Pośrednio podgrzewana

U52 No Pośrednio podgrzewana
U54 No Bezpośrednio podgrzewana

* Najbardziej aktualne zestawienie można znaleźć w tym dokumencie: 
http://tinyurl.com/4wbv5qn
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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy mogę w tym samym czasie podłączyć 2 lub więcej par słuchawek?

Tak. Jakość dźwięku może jednak tym samym zostać pogorszona.

Czy muszę używać prawidłowego ustawienia impedancji dla moich
słuchawek?

Nie, możesz użyć dowolnego ustawienia dla dowolnych słuchawek, jeśli tylko czujesz, że 
brzmienie jest lepsze.

Jeśli podłączam WA22 do RCA, czy wzmacniacz nadal dostarczy 
zrównoważony sygnał do  wyjścia zbalansowanego?

Nie, nie istnieje konwersja RCA do zbalansowanej w tym wzmacniaczu. Źródło z 
prawdziwie zbalansowanym wyjściem będzie działało najlepiej z WA22.

Po włączeniu wzmacniacza pojawia się nienormalny dźwięk.

Jest to normalne zjawisko tzw. zimnego startu, gdy lampy rozgrzewają się w celu 
uzyskania właściwego stanu roboczego. Szum  zniknie stopniowo.

Czy mogę zmienić słuchawki, gdy wzmacniacz jest włączony?

Tak, ale najpierw należy zminimalizować głośność.

Brak dźwięku ze słuchawek.
 o Sprawdź, czy wszystkie lampy są prawidłowo zainstalowane.
 o Sprawdź, czy źródło jest prawidłowo zainstalowane i czy działa poprawnie. 
 o Sprawdź, czy przełącznik źródła znajduje się we właściwej pozycji.
 o Sprawdź połączenia słuchawek.

Wyraźny szum pochodzący ze słuchawek.
 o Usuń wszystkie źródła ze wzmacniacza, aby sprawdzić, czy zniknął szum.
   Jeśli występuje nadal, pochodzi ze źródła.

 o Umieść wzmacniacz z dala od innych urządzeń elektronicznych w celu
   sprawdzenia, czy powodowały one szum.

 o Umieść wzmacniacz w innej lokalizacji, aby sprawdzić, czy szum nie pochodzi 
   z linii zasilania AC.

 o Usuń wszystkie lampy, wyczyść piny lamp, a następnie ponownie je zainstaluj.
 o Wymień niektóre lub wszystkie lampy.

Dźwięk jest nieprawidłowy lub zniekształcony.
Wymień lampy aby sprawdzić, czy uległy zniszczeniu.

Dioda LED i lampy nie świecą się.
Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest spalony.
Informacje na temat wymiany bezpiecznika można znaleźć w sekcji
szybkiej instalacji.
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Gwarancja i serwis 
 
 
Firma Woo Audio gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i 
produkcyjnych przez jeden (1) rok od daty zakupu. Lampy posiadają gwarancję 30 dni, 
o ile nie podano inaczej. W przypadku, gdy wymagany jest serwis firmy Woo Audio, 
skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby otrzymać instrukcje zwrotu. Proszę nie 
wyrzucać oryginalnych materiałów opakowaniowych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu 
urządzenie zostanie wysłane z powrotem do Woo Audio, należy użyć oryginalnego 
opakowania, łącznie z kopią dokumentów zakupu oraz szczegółowym wyjaśnieniem 
problemu.

Wyślij zapytanie serwisowe na adres info@wooaudio.com

Wszelkie modyfikacje nie autoryzowane przez WOO 
AUDIO spowodują utratę praw gwarancyjnych.

utratę gwarancji.
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Recenzje 

”Jest transparentny, zwłaszcza, że nie zauważasz jakiegoś tłumienia czy

ziarnistości,jak to bywa z niektórymi wzmacniaczami słuchawkowymi.

Basy są solidne, dobrze określone i mogą być bardzo głębokie z właściwymi

słuchawkami. Równowaga tonalna jest bardzo, bardzo dobra, bez poczucia wyższości 

roll-offu wysokich lub jaskrawości”. - Playback, wydanie 43

“Woo 22 to zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy, który prezentuje

najbardziej przyjemna, natychmiastową prezentację dźwięku, jaką słyszałem z

każdego systemu słuchawkowego, czy może nawet wszelkich systemów stereo”- 

Positive Feedback, wydanie 54

“Słuchawki Sennheiser HD800 i zintegrowany amp słuchawkowy Woo Audio WA22

skonfigurowany do w pełni zbalansowanej konfiguracji jest jednym z najlepszych

systemów audio jakie słyszałem. Osiągi góry i średnicy są tak dobre lub lepsze od 

każdego słuchawego lub dwukanałowego systemu autonomicznego, którego

doświadczyłem. Basy są bardzo satysfakcjonujące i mogą być lepsze jedynie na

najlepszych głośnikach i subwooferze.”- 6 Moon

“Od dawna próbowałem HD 800 z prototypem ampa Woo Audio WA 22.

WA 22 wzbiera poczucie żywotności, głównie poprzez zwiększenie poziomu kontrastu

średnicy, przy jednoczesnym wprowadzeniu minimalnego (jeśli w ogóle) poziomu

szkodliwych skutków ubocznych. Niedoskonałości nadal się zdarzają, ale są one

ograniczone w ogólnej prezentacji. To przenosi na poziom realizmu, bardzo

podobającego się HD 800. HD 800 są tak dobre, że mógłbym z łatwością żyć z nimi 

na długim dystansie. (Strona 115).”- Playback Guide to fully sized headphones 
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Specyfikacja produktu 

Model WA22 

Impedancja słuchawek 8-600 omów 

Impedancja wejściowa 100 kiloomów 

Pasmo przenoszenia 8 Hz - 50 KHz, -3dB 

Moc wyjściowa 1500mW @32Ω 

1500mW @60Ω 

1600mW @120Ω 

1100mW @300Ω 

700mW @600Ω (z lampą 7236) 

STN                  92 dB 

THD <= 0.3% 

Napięcie AC 110/220 - 240V, 50/60 Hz, do wyboru 

Wymiary zewnętrzne 

  

7" (H) x 12 (W) x 10.5" (D) 

Waga 25 funtów / 11.4 kg 

   

 
 
 
 

  

Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ulepszenia naszego projektu bez powiadamiania.

Firma Woo Audio zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich produktów.



Niniejszym Woo Audio oświadcza, że WA22
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:
MIP sp. z o. o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa
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