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  WOO AUDIO WA7tp 
 

Vacuum Tubes Power Supply Unit 

for WA7 and WA7d Fireflies 

 

 
 

 
 

 

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. 

WA7tp to wysokiej klasy zasilacz lampowy dla wzmacniaczy WA7 Fireflies i WA7d 
Fireflies Duo. Wykorzystuje on parę lamp rektyfikacyjnych 12AU7/ECC82.Ta 
powszechnie dostępna lampa umożliwia użytkownikowi jej wymianę pośród innych 
marek dostępnych dla spersonalizowanego, dopasowanego dźwięku. 

WA7tp wyróżnia się tym samym aluminiowym wzornictwem bez widocznych śrub z 
dowolnego kąta widzenia, podobnie jak nagradzany WA7 Fireflies. Gruby blat z 
najwyższej jakości szkła wysokiej klarowności, który służy do ochrony lamp 
spoczywa na obudowie, co daje WA7tp taki sam unikalny wygląd, jak WA7 Fireflies i 
WA7d Fireflies Duo. Starannie zaprojektowaliśmy pokaźne i ciężkie pokrętło 
głośności znajdujące się na WA7, które działa jako włączanie/wyłączanie zasilania 
WA7tp; zwracając szczególną uwagę na odczucia podczas jego używania. 

Przejście z zasilacza solid-state (PSU) do nowego WA7tp (lampowy PSU) poprawia 
ogólną jakość dźwięku dzięki zwiększeniu separacji stereo, płynniejszej tonacji, 
większej melodyczności i przyjemniejszemu brzmieniu. Dostępny w kolorach: 
anadowanym czarnym i srebrnym. WA7tp jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami 
wzmacniaczy słuchawkowych WA7 Fireflies/DAC. 

Prosimy poświęcić chwilę na zapoznanie się z tym podręcznikiem w całości, aby 
zapoznać się z funkcjami zasilacza WA7tp oraz jego konfiguracji.

Cechy:

 o Customowy transformator toroidalny

 o Aluminiowa obudowa bez śrub widocznych z dowolnego kąta widzenia

 o Szkło ochronne o wysokiej klarowności

 o Wielowarstwowe PCB klasy wojskowej

      o Wybrane ręcznie, sparowane lampy 12AU7 
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Przygotowanie 

Zawartość zestawu: 

①	Szmatka z mikrofibry do czyszczenia szkła i metalu 

②	Podkładki antypoślizgowe (4 szt.) 

③	Szkło ochronne lamp

④	WA7tp (zasilacz lampowy) 

⑤	Para lamp x2 12AU7 

⑤

① 

② 

④ ③ 

     * Kable: USB, AC,
oraz połączeniowe nie     

są częścią zestawu. 
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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.  
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⑦ Włącznik

Uwaga: Przycisk WA7tp ON / OFF umożliwia 

cykl zasilania WA7 i WA7d w jednej operacji, 

gdy włącznik zasilania w tych jednostkach jest 

ustawiony na ON. 

⑧ Gniazda lamp 12AU7  

Proszę zwrócić szczególną 
uwagę na wyrównanie pinów  
lampy podczas instalacji.

 8 

 
Panel przedni   

 
Panel  górny
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⑨ Gniazdo zasilania (żeńskie) 

⑩ Gniazdo zasilania AC typu IEC 

⑪ Komora bezpiecznika: 

      Bezpiecznik 

      200mA@230V 
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 Panel  tylny

 
Instalacja kabla zasilającego  
 
 
 
 
 
 
 

circular motion.  

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.

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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Wybór napięcia AC: 

  

Umieść dostarczone (4 sztuki) antypoślizgowe 
silikonowe podkładki na każdym rogu WA7tp. 
Zapobiegnie to tarciu szkła o metalową obudowę. 
Na silikonowych podkładkach nie ma kleju, więc 
nie martw się resztkami kleju.   

Napięcie WA7tp może być ustawione na 110V lub 220V. 

Przed zainstalowaniem lamp i szkła
ochronnego, należy ostrożnie odwrócić
WA7tp i sprawdzić, czy przełącznik napięcia 
jest ustawiony na napięcie właściwe dla 
danego kraju.   

Instalacja kabla zasilającego AC ( do kupienia osobno) 

Podłącz kabel zasilający do gnizda AC; patrz diagran  powyżej .

 

  
 
 
 
 
 
 
   
 Wersja UE 

 
Instalacja szkła ochronnego dla lamp: 

 
Uważaj, aby nie uderzyć szkłem lamp . Szkło jest ciężkie. Nakładaj obiema rękami. 
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Eksploatacja 

UWAGA: Przycisk WA7tp ON/OFF umożliwia cykl zasilania WA7 i WA7d w jednej 

operacji, gdy włącznik zasilania w tych jednostkach jest ustawiony na ON.

 NIGDY NIE  
o Włączaj urządzenia przed prawidłowym zainstalowaniem lamp. 

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.

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 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

Lampy nie świecą się. 

 o Upewnij się, czy kabel zasilający AC jest podłączony.

 o Następnie sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamocowany pomiędzy 

   wzmacniaczem a zasilaczem.

 o Sprawdź, czy wyłącznik zasilania wzmacniacza jest ustawiony na pozycję ON.

 o Na koniec sprawdź, czy bezpiecznik nie jest spalony, patrz poniższa instrukcja

   wymiany bezpiecznika. Właściwy typ bezpiecznika to: 300mA @ 230V.

 
 
 

��

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. 

�



11

 
 

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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Specyfikacja produktu  

Model WA7tp  

Rodzaj zasilacza Zewnętrzny lampowy

Zastosowane lampy Para rektyfikacyjnych 12AU7 

Zasilanie 100-120V, 220-240V, 50/60Hz, do wyboru 

Pobór mocy 25W max 

Napięcie 100-120V, 220-240V, 50/60Hz, do wyboru 

Bezpiecznik 400mA@115V lub 300mA@230V  

Wykończenie Anodyzowane aluminum: czarne lub srebrne 

Wymiary PSU: 4.8" L x 4.8" W x 5.1" H wraz ze szkłem 

Waga PSU - 5.3 lbs / 2.4kg, szkło - 3.3 lbs / 1.5 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 WA7tp
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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