WOO AUDIO WA7 Fireflies
2ga generacja od 15 marca 2016
Wzmacniacz lampowy czystej klasy A, single ended oraz
DAC 24-Bit/384kHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ver. 1.0

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

www.wooaudio.pl
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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.

2

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

2

SPIS TREŚCI

3

OPIS

4

PRZYGOTOWANIE

7

SZYBKA INSTALACJA

10

EKSPLOATACJA

13

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

14

GWARANCJA I SERWIS

15

SPECYFIKACJA PRODUKTU
PRODUKTU

16

RECENZJE

17

tm

3

Opis
Woo Audio WA7 “Fireflies” Amp / DAC to połączenie wysokowydajnego wzmacniacza
słuchawkowego z wbudowanym konwerterem USB DAC. Jest to konstrukcja wyłącznie
lampowa, wykorzystująca lampy 6C45 w klasie A, topologię single-ended oraz wyjścia
sprzężone z transformatorem. Na całej ścieżce amplifikacji nie zostały zastosowane
żadne półprzewodniki. Konwerter D / A został zaprojektowany tak, aby był zdolny do
obsłużenia częstotliwości próbkowania do 24-bit / 384k. Zapewnia to czystą integralność
danych, które przesyłane są przez standardowy, szybki interfejs USB 2.0 działający w
trybie asynchronicznym.
Wysokiej jakości elementy konstrukcyjne obejmują parę transformatorów wyjściowych
opartych na rdzeniach niklowych, aluminiową obudowę bez widocznych śrub pod
dowolnym kątem widzenia, zdalnie sterowane liniowe zewnętrzne źródło zasilania dla
obwodów wzmacniających, specjalnie dostosowany toroidalny transformator mocy oraz
wielowarstwowe PCB klasy militarnej.

Specjalny port dla monitorów dousznych posiada pełny zakres regulacji głośności,
zapewniając minimalny poziom szumów. Pomimo niezwykle małego rozmiaru,
“Fireflies” jest niemalże elektrownią, która potrafi zasilić niemal każde wymagające
słuchawki audiofilskie. Aby sprostać różnym potrzebom instalacji systemowych,
“Fireflies” może być również używany jako samodzielny konwerter D-A.
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Rozpoznanie Fireflies 2ej generacji :
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Cechy:

• Ręcznie wykonany transformator wyjściowy z rdzeniem niklowym
• Odtwarzanie wysokiej rozdzielczości 24-bit, 384kHz
• Ultra-niski jitter, USB 2.0 działający w trybie asynchronicznym
• Wyjścia dla wysokiej i niskiej impedancji zmieniana przełącznikiem na panelu tylnym
• Zabezpieczenie przed otwartym obciążeniem automatycznie włącza się, aby zapobiec
uszkodzeniu wzmacniacza, jeśli nie podłączono słuchawek
• Przełącznik wielofunkcyjny do wejścia USB, wejścia RCA i wyjścia RCA przez D/A.
• Złącza RCA mogą być używane jako wejścia analogowe RCA lub przedwzmacniacza USB DAC
• Aluminiowa obudowa bez śrub widocznych pod dowolnym kątem widzenia
• Szkło chroniące lampy o wysokiej czystości
• Wielowarstwowe PCB klasy militarnej
• Sterownik dla systemu Windows Vista/XP/7/8/10
• USB Audio 2.0 jest natywnie obsługiwane przez system Apple OS X w wersji 10.6.4 i
nowszych bez instalowania sterownika
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Przygotowanie
Zawartość zestawu:
②
①

③

⑤
⑥

④

⑦

① Kabel zasilający DC
② Szmatka z mikrofibry do czyszczenia szkła i metalu
③ Podkładki antypoślizgowe (4 szt.)
④ Zasilacz zewnętrzny
⑤ Szkło ochronne lamp
⑥ Wzmacniacz WA7 Fireflies
⑦ Para lamp 6C45

* Kable: USB, AC,
oraz połączeniowe nie
są częścią zestawu.
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Panel przedni

⑦ Regulacja głośności dla wyjść słuchawkowych
⑧ Wyjście słuchawkowe 3.5 mm
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⑨ Wyjście słuchawkowe 6.35 mm
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Panel górny
⑩ Złącza lamp 6C45
Prosimy zwrócić uwagę na znaki
wyrównania instalując lampy!
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⑪ Wejście cyfrowe USB 2.0

Panel tylny

⑫ Wejście analogowe RCA
⑬ Przełącznik wejścia - wyjścia

wejście analogowe RCA –RCA
wejście cyfrowe USB – USB 2.0
D/A – wyjście poprzez RCA
⑭ Przełącznik impedancji słuchawek
HI-Z – wysoka
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LO-Z – niska

12
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⑮ Gniazdo zasilania (męskie)
⑯ Włącznik
I – ON
O - OFF
14

15

16

ZłączRCA
można używać
y RCA
The
connectors
can bejako
used
wejścia analogowe RCA lub jako
wyjścia liniowe USB DAC RCA.
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Połączenie DC zasilacza

Połączenie AC zasilacza
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11
14
12

⑪ Gniazdo połączeniowe (żeńskie)

⑬ Gniazdo połączeniowe AC

⑫ Wskaźnik zasilania LED

⑭ Komora bezpiecznika,
200mA@230V

Połączenia
WA7 Firflies może zostać połączony w jeden z następujących sposobów .

A
Wyjście RCA do
monitorów
aktywnycha

USB 2.0

Komputer

B

Wyjście RCA
do wzmacniacza
mocy

RCA

Odtwarzacz CD lub źródło analogowe

RCA

C
USB 2.0

Komputer

DAC

Słuchawki
douszne

Słuchawki
nauszne
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Szybka instalacja
Instalacja lamp

Wyrównaj lampę w
złączu lampy, zgodnie z
czerwonymi strzałkami.
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Instalacja kabla zasilającego
Connecting the Amplifier unit
Osadź wtyk żeński do złącza DC. Wskaźnik
strzałki musi być widoczny na górze wtyku.
Przekręć pierścień mocujący na wtyku, aż do
jego wyczuwalnego oporu.

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.

circular motion.
Connecting the Power Supply unit
Osadź wtyk męski do złącza DC. Wskaźnik
strzałki musi być widoczny na górze wtyku.
Przekręć pierścień mocujący na wtyku, aż do
jego wyczuwalnego oporu.
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Instalacja kabla zasilającego AC (w zestawie):
Podłącz kabel zasilający do gnizda AC; patrz punkt ⑬ powyżej.

Wersja UE
Instalacja szkła ochronnego dla lamp:
Uważaj, aby nie uderzyć szkłem lamp. Szkło jest ciężkie. Nakładaj obiema rękami.







Uruchamianie
Aby właczyć WA7 Fireflies, przesuń przełacznik zasilania ⑯ do pozycji “I”. Wskaźnik LED na
zasilaczu zaświeci się. Lampy powinny zacząć świecić w tym samym czasie.

11

Korzystanie
z asynchronicznego
portu USB 2.0:
USB
2.0 port:
WA7 Fireflies posiada port USB 2.0 ⑪, kompatybilny z komputerami Windows lub Mac OS.

Instalacja sterownika USB
* Te kroki dotyczą tylko systemu Windows 7/8/10.
1. Podłącz kabel USB 2.0 do WA7 i do twojego komputera.
2. Zainstaluj sterownik WA7 z pobranego pliku z

http://wooaudio.com/drivers/WA7-fireflies-driver-for-Windows.exe
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć
instalację. Ponowne uruchomienie systemu Windows może być potrzebne.

4. Ustaw Głośniki USB jako domyślne wyjście audio.

Przejdź do Mój komputer -> Panel sterowania -> Sprzęt i dźwięk ->
Dźwięk -> Kliknij XMOS USB -> Kliknij Ustaw jako domyślne

5 . Teraz możesz słuchac muzyki z komputera.

Konfigurowanie odtwarzacza multimedialnego
WSKAZÓWKI: Zaleca się użycie odtwarzacza multimedialnego, który obsługuje
tryb wyjścia ASIO, zapewniając najwyższą jakość odtwarzania.
Zmiana trybu wyjścia
Przykład podano dla JRiver Media Center.
Narzędzia -> Opcje -> Wyjście audio -> Tryb wyjścia -> wybierz
XMOS USB Audio 2.0 ST 3066 [ASIO]
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Eksploatacja
UWAGA: Wyłącznie jeden port słuchawkowy może być używany w tym samym czasie.
Podczas gdy oba porty są zajęte, jedynie port 6,35 działa.

NIGDY NIE
o Włączaj wzmacniacza przed prawidłowym zainstalowaniem lamp oraz zasilacza.
o Blokuj otworów wentylacyjnych zasilacza.
o Używaj lamp nie zatwierdzonych przez Woo Audio.
o Wyrównaj wtyk męski DC z gniazdem. Strzałka na wtyku musi być na jego
górze. Osadź wtyczkę w gnieździe, przekęcając pierścień mocujący, aż do
wyczuwalnego oporu.
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.
o Wysatwiaj wzmacniacza na bezpośrednie nasłonecznienie. Może to spowodować
odbarwienie anodyzowanego aluminum.

ZAWSZE
o Umieszczaj wmacniacz z dala od telefonów komórkowych, urządzeń PDA,
radia, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym.
o Trzymaj z dala od wody i wilgoci.
o Wyłacz wzmacniacz, w przypadku nieprawidłowego brzmienia.
o Udostępnij minimum 2 cale wolnej przestrzeni dla rozpraszania
ciepła generowanego przez urządzenie
.
o Poczekaj min. 3 min. na rozgrzanie się urządzenia.
o Lampy muszą się ochłodzić przed ich wymianą.
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FAQ - najczęściej zadawane pytania
Komputer nie wykrywa WA7 Fireflies USB DAC.
o

Sprawdź połączenie kabla USB i upewnij się, że kabel jest kompatybilny z USB 2.0 .

o

Sprawdź sekcję konfiguracji ‘Instalacja sterownika USB’ .

Brak dźwięku z wyjścia słuchawkowego.
o

Upewnij się, że została wybrana odpowiednia pozycja przełącznika wejścia - wyjścia . Sprawdź
połczenie wejściowe. Sprawdź ustawienia wyjściowe USB komputera, czy wejście USB nie jest
aktualnie w użyciu.

Brak dźwieku z wyjścia słuchawkowego 3,5 mm.
o

Wyłącznie jedno wyjście słuchawkowe jest aktywne . Odłącz słuchawki z wyjścia 6,35 mm, aby
udostępnić wyjście 3,5 mm.

Szum statyczny lub wypadanie jednego kanału.
o

Umieść lampy ponownie w gnizdach. Upewnij się, że zostały poprawnie osadzone.

Wskaźnik LED się nie świeci.
Upewnij się, że kabel AC został osadzony w gnieździe. Następnie, upewnij się, czy kabel został
bezpiecznie osadzony pomiędzy wzmacniaczem, a źródłem zasilania. Jeżeli bezpiecznik jest przepalony,
zapoznaj się z instrukcją wymiany bezpiecznika poniżej.


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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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 gwarancji.
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Specyfikacja produktu
Model

WA7 Fireflies

Konstrukcja wzmacniacza

Single-ended, klasy-A, z transformatorami wyjściowymi

Zasilanie

Zasilacz linearny zewnętrzny. Zasilacz lampowy w opcji.

Zastosowane lampy

Para 6C45, jedna lampa na kanał

Chipset USB

XMOS xCORE-AUDIO

Chip DAC

ESS SABRE ES9018K2M Reference DAC

Częstotliwość próbkowania

Do 24-Bit, 384kHz

Wejścia

Asynchroniczne USB2.0, 1 RCA

Wyjścia

Wyjścia słuchawkowe 1/4" i 1/8", RCA

Impedancja słuchawek

8-600 omów

Impedancja wejścia RCA

100 kiloomów

Max moc wyjściowa

Około. 1 wat @ 32 omach

Pasmo przenoszenia

11Hz do 27kHz, +/-0.5dB

Zniekształcenia

<0.03%

S/N:

95dB

Pobór mocy

25W max

Zasilanie

220-240V, 50/60Hz

Bezpiecznik

200mA@230V

Wykończenie zasilacza i PSU

Anodyzowane aluminum

Wymiary

AMP: 4.8" L x 4.8" W x 5.1" H wraz ze szkłem
PSU: 7" L x 3.5" W x 2.2" H

Waga

AMP - 5.3 lbs / 2.4kg, szkło - 3.3 lbs / 1.5 kg
PSU - 2.8 lbs / 1.4 kg

16

Recenzje

WA7 jest jednym z nielicznych domowych wzmacniaczy słuchawkowych, który gra świetne przy
pełnowymiarowych słuchawkach i słuchawkach dousznych. - Audiophiliac
Jest to prawdopodobnie najbardziej linearny DAC i wzmacniacz słuchawkowy, jaki słyszałem. - Positive
Feedback
Woo sięga głęboko i jest mocny. Jest wszystkim, czego pragniesz, a nawet nieco więcej... masz wrażenie, że
ukradłeś go jakimś cudem z przyszłości - Humanovation
Godne pochwały w WA7 jest to, że niezależnie jakich słuchawek lub IEMów, jakich z nim korzystałem,
wydajność była spójna. - Currawong @ head-fi.org
WA7 jest praktycznie kradzieżą pod względem jakości dźwięku i fizycznej prezentacji.- HP Soundings

Firma Woo Audio zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich produktów.
Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ulepszenia naszego projektu bez powiadamiania.
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Niniejszym Woo Audio oświadcza, że WA7 Fireflies
jest zgodne 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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