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R Series
PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER

DAFTAR ISI

FITUR

Terima kasih anda memilih stereo power amplifier salah satu yang terbaik dipasaran saat ini. 
Stereo Amplifier ini dikembangkan dari pengalaman sound enginner dan musisi. Anda akan 
mendapatkan pada Seri RHYME R  series yang mempunyai kualitas suara yang baik dan 
fleksibilitas yang tinggi dibandingkan dengan jenis amplifier lain didalam soal harga. 
Silahkan baca buku petunjuk ini baik-baik, sebelum meng-operasikan peralatan ini. 

Amplifier ini menawarkan Power yang bagus, kehandalan tinggi dan pengoperasian profesional 
penuh dengan model sasis yang kompak, Rhyme seri R sangat cocok untuk segala instalasi 
sound sistem. 
 
Buku petunjuk ini diperuntukan Power Amplifier Rhyme seri R, Cara peng-operasian dan 
fungsinya adalah sama. 

· Fitur Peng-operasian : Volume control, paralel Balanced XLR dan ¼ TRS Input; Stereo 
(dua kanal), Paralel input atau bridged mono yang di-operasikan dengan sakelar; banana 
plug output; ground lift sakelar. 

· Fitur keamanan dan reliabiliti : 2 kipas putaran cepat untuk pendinginan; penyalaan soft 
start; bebas noise on-off; rangkaian DC offset; proteksi panas pada setiap kanal; 
pengamanan hubung sinkat dan proteksi loudspeaker; DC servo ;pembatas arus secara 
digital. 

· Tombol Power On, Clip, Signal dan Proteksi LED indikator untuk tiap kanal. 
· Mobilitas, mempunyai lubang untuk rak dengan sistem 3U 
· ~230V (50 Hz) sakelar dan standar IEC untuk listrik. 

Tanggal Pembelian 
Nama Dealer 
Kota 
Propinsi  Kode Pos 
Model # 
Serial # 
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SPESIFIKASI

Spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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MODEL CHARACTERISTIC
Out Power (8Ω)
Out Power (4Ω)
Out Power (2Ω)
Out Power (BRIDGE) (8Ω)
Out Power (BRIDGE) (4Ω)
FREQUENCY RESPONSE @ Half Pwr
THD+Noise@1KHz Full Pwr
IMD 60Hz & 7KHz, 4:1 
SIGNAL TO NOISE RATIO
SLEW RATE (input filter limited)
DAMPING FACTOR 1KHz@8 ohm
INPUT SENSITIVITY
INPUT IMPEDANCE
INPUT CONNECTORS
OUTPUT CIRCUIT TYPE
OUTPUT CONNECTORS
PROTECTIONS
LED INDICATORS (per channel)
PANEL CONTROLS
COOLING
POWER SUPPLY VOLTAGE
POWER SUPPLY FUSE (250V)
DIMENSION (mm)
N WEIGHT / G WEIGHT (kg)

Full short-circuit, Open-circuit,Themal, Soft-start, DC voltage, Sub/Ultrasonic and RF
POWER, SIGNAL, IPC, PROTECT
FRONT-2 input attenuators REAR-Ground lift, mode selection, compressor
Front-to-Back via 2 variable-speed fans

R 5200
2x1200 W
2x2000 W
2x3000 W
4000 W
5200 W
15Hz - 25KHz (+0/-1dB)
<0.035%
<0.04%
>105dB
40v/uS
>400:1
SELECTABLE (0.77V / 1.0V / 1.44V)
10K ohm Balanced to ground
Female XLR-3
Class H
4 Pole SPEAKON & Binding posts

220V AC / 50Hz
F25A
482 x 470 x 132
33 / 36



PERINGATAN

INTRUKSI PENTING KESELAMATAN 

INSTALASI

Buku petunjuk ini berisi informasi penting  untuk peng-operasian Rhyme amplifier secara benar 
dan aman. Silahkan baca sebelum meng-operasikan amplifier anda. Jika anda mempunyai 
mempunyai pertanyaan, silahkan menghubungi layanan purna jual Rhyme. 

ISI 
· Buku Petunjuk 
· Amplifier Rhyme seri R 
· Kabel power 

PEMBUNGKUS 
Hati hati saat membuka pembungkus peralatan dan periksa apabila ada kerusakan. Setiap 
amplifier Rhyme seri R  telah lolos tes dan inspeksi kualitas , untuk menjamin kualitas. 
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Apabila mengunakan peralatan elektronik, peringatan dasar selalu diperhatikan : 
· Baca buku petunjuk secara baik sebelum meng-operasikan. 
· Jangan mengunakan peralatan dekat air ( contoh : dekat kamar mandi, tempat cuci, 

kolam renang atau ditempat lembab dan hujan. 
· Peralatan ini sebaiknya ditempatkan pada rak kabinet khusus amplifier. 
· Peralatan ini apabila dikombinasikan dengan headphone atau loudspeaker, dapat 

memproduksi suara sampai level yang dapat menyebabkan kerusakan pendengaran 
yang permanen. Jangan meng-operasikan dengan jangka waktu lama pada volume 
maksimum atau pada tingkatan yang kurang nyaman pada pendengaran.. Jika anda 
mengalami pendengaran yang hilang atau suara mendenging pada telinga, anda harus 
segera memeriksakan ke dokter telinga. 

· Tempatkan peralatan ini pada tempat dengan ventilasi udara yang baik. 
· Jauhkan peralatan ini dari sumber panas, misal: radiator, pemanas listrik atau peralatan 

yang memproduksi panas. 
· Gunakan peralatan ini dengan tegangan listrik yang dianjurkan. Ganti sekering hanya 

dengan spesifikasi tipe, ukuran dan batasan yang benar. 
· Kabel listrik harus : (1) Tidak rusak (2) tidak digabungkan dengan kabel peralatan lain 

atau melebihi kapasitas (3) cabutlah kabel listrik apabila tdk dipakai dalam jangka waktu 
lama. 

· Jangan menjatuhkan benda dan cairan keatas peralatan yang terbuka. 
· Peralatan ini harus diperbaiki apabila: 

A. Kabel listrik atau plug rusak 
B. Benda atau cairan masuk ke dalam peralatan. 
C. Peralatan terkena hujan. 
D. Peralatan bekerja tidak normal. 
E. Peralatan jatuh atau terjadi kerusakan pada sasis. 

· Jangan memperbaiki peralatan ini apabila tidak mempunyai intruksi pemeliharaan. 
Perbaikan hanya dilakukan oleh personil yang mempunyai kualifikasi. 
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KONEKSI 

PARALLEL (MONO) MODE. 
Untuk menggunakan amplifier pada mode paralel-mono, matikan power amplifier, dan geser 
’Mode Selector Switch (13) ke atas pada posisi  ”PARALLEL (MONO) dan pastikan hubungkan 
koneksi seperti gambar dibawah. 
(Catatan : Jangan menghubungkan Loudspeaker dengan impedansi dibawah 4 ohm, karena hal 
tersebut dapat merusakan amplifier) 
(Catatan : Jangan menggunakan ”PARALLEL (MONO)” bilamana terkoneksi dengan sinyal 
inputan yang berbeda. 

BRIDGE MONO MODE 
Untuk menggunakan amplifier pada mode BRIGDED, matikan power amplifier, dan geser ’Mode 
Selector Switch (13) ke atas pada posisi  ” BRIDGED” dan pastikan hubungkan koneksi seperti 
gambar dibawah. Sinyal input pada CH-1 dan volume kontrol pada posisi kecil (berlawanan jarum 
jam) 
(Catatan : Jangan menghubungkan Loudspeaker dengan impedansi dibawah 4 ohm, karena hal 
tersebut dapat merusakan amplifier) 
(Catatan : Pada mode ini amplifier akan menghasilkan tenaga yang besar, pastikan loudspeaker 
dan kabel sesuai dengan kebutuhan.) 

BRIDGED
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Ikutilah petunjuk ini untuk menghubungkan dengan peralatan sound sistem. 
· Matikan power amplifier sebelum melakukan koneksi. 
· Amplifier ACR seri M dapat digunakan dengan 3 mode (stereo dam Bridged-mono dan 

Parallel mono) 

KONEKSI 

STEREO (DUA KANAL) MODE. 
Untuk menggunakan amplifier pada mode stereo, matikan power amplifier, dan geser ’Mode 
Selector Switch (13) ke tengah pada posisi  ”STEREO” dan pastikan hubungkan koneksi seperti 
gambar dibawah. 
(Catatan : Jangan menghubungkan Loudspeaker dengan impedansi dibawah 4 ohm, karena hal 
tersebut dapat merusakan amplifier) 
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RAK 
Amplifier Rhyme seri R didesain untuk rak standart 19”. Gunakan baut dan ring plat untuk bagian 
depan rel rak. Ide yang bagus apabila menambah pegangan bagian belakang amplifier, 
khususnya digunakan untuk kegiatan yang berpindah-pindah . 

PENDINGINAN 
Perhatikan juga aturan ventilasi untuk pendinginan peralatan ini. Jangan pernah menutup 
ventilasi udara dibagian belakang dan depan. 
Jangan menaruh amplifier ini dengan terkena sinar matahari langsung atau dekat dengan sumber 
panas atau radiator. Karena panas dapat berimbas ke kabinet amplifier dan merusak komponen 
didalamnya. 
Penggunaan amplifier didaerah damp dan berdebu dapat memnyebabkan peralatan rusak atau 
terjadi celaka. 
Jika dipasang pada rak, pastikan bagian belakang rak terbuka. 
Secara periodik, bersihkan debu dengan menggunakan udara kompresi pada lubang ventilasi 
bagian luar. 

PANEL DEPAN 

KONEKSI DEPAN & BELAKANG

INSTALASI

o On/Off Sakelar, tekan keatas atau kebawah. Sebelum menyalakan amplifier, 
periksa seluruh hubungan koneksi dan posisikan volume kontrol pada minimum. 

(Perhatian : Nyalakan amplifier apabila seluruh hubungan koneksi sudah 
terhubung dengan baik dan matikan amplifier apabila anda akan 
menghubungkan dengan peralatan lain) 

o Power LED Indikator 
Lampu LED ini akan menyala apabila power dalam keadaan ”ON” 

o Clip (Peak) LED Indikator 
Lampu LED akan menyala apabila keluaran amplifier melebihi antara 3db. 
Pada keadaan tertentu LED akan menyala berkedip, hal tersebut masih 
dapat diterima, tetapi apabila LED berkedip secara terus-menerus segera 
turunkan volume kontrol agar tidak terjadi distorsi suara. 

o Signal LED Indikator 
Lampu LED ini akan menyala apabila sinyal masukan melebihi 100mV. 

o Protect LED Indikator 
Lampu LED ini akan menyala apabila terjadi hubung singkat atau impedansi 
terlalu rendah pada keluaran amplifier. Apabila lampu LED menyala terus, 
matikan arus listrik dan periksa koneksi keluaran secara benar, kemudian 
nyalakan kembali amplifier. 

1.

2.

3.

4.

5.

1 6 64 3 5 2 5 3 4

Amplifier RHYME seri R dapat digunakan dengan 3 mode (stereo dam Bridged-mono dan 
Parallel mono)
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PANEL BELAKANG 

1. Koneksi Listrik 
Kabel listrik harus dihubungkan dengan sumber listrik. (Perhatian : Jangan 
melepas Grounding pin) 

2. Sekering 
Sekering AC. Jika sekering putus, matikan listrik dan ganti sekering dengan 
ukuran yang sama. 

3. Ground Lift Switch 
Sakelar ini berfungsi memutus ground dari sasis amplifier apabila diperlukan 
agar menghindari ’HUM” yang disebabkan oleh sirkuit ground. 

4. Sensitivity selektor switch 
ACR seri M Amplifier memberikan 3 pilihan sensitiviti yaitu : 0.7V ; 1V ; 
1.44V. 

5. Compressor Selector Switch 
ACR seri M Amplifier memberikan pemakaian Compressor. Mode ini hanya 
bekerja pada sensitivity 1V 

6. L/R kanal output konektor 
Untuk hubungan koneksi secara detail dapat dilihat pada halaman 7. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

DEPAN & BELAKANG PANEL

1. Balanced input konektor (XLR) 
Konektor XLR kompatibel dengan masukan balanced. XLR konektor 
terhubung secara paralel, anda dapat menghubungkan dengan amplifier lain 
dengan menghubungkan ke sinyal masukan. 
Koneksi Balanced direkomendasikan apabila terjadi AC hum. Untuk 
pemakaian kabel yang panjang  dimana impedansi sumber keluaran kurang 
dari 600 ohm diperlukan untuk menghindari kehilangan sinyal. 
Untuk pemakaian kabel pendek dianjurkan memakai unbalanced sinyal 
input. 
Untuk pemakaian Stereo, gunakan inputan CH-1 dan CH-2 untuk paralel 
atau bridge mono, gunakan hanya CH-1 (lihat  MODE SELECTOR SWITCH 
dibawah ini untuk penjelasannya). 

2. Mode Selector Swicth 
ACR seri R ini menyediakan 3 model peng-operasian : PARALEL, STEREO 
DAN BRIDGED. Geser sakelar tersebut sesuai kebutuhan. 
 
PARALEL (MONO) INPUT- adalah mengkondisikan kedua kanal input agar 
menerima sinyal yang sama tanpa memerlukan Y-konektor. Karena 
terhubung secara paralel secara internal, maka hanya diperlukan satu peng-
kabelan pada satu kanal. Volume kontrol dapat diatur pada setiap kanal 
secara independen. 
Terdapat juga kemudahan untuk model ”Daisy-Chaining” dengan 
menghubungkan ke amplifier lain dengan menggunakan konektor input. 
(Catatan : Jangan memilih mode ”Parallel” bilamana menggunakan dua input 
signal yang berbeda) 
(Catatan : Jangan menggunakan secara bersamaan unbalanced dan 
balanced, hal tersebut dapat menyebabkan hum apabila model daisy-
chaining digunakan) 
STEREO INPUT – Mode tersebut banyak digunakan secara umum dan 
dapat dikontrol 2 sinyal seperti pada stereo playback, main dan monitor 
mixer serta bi-amp model (sinyal tinggi di satu kanal dan sinyal rendah 
dikanal lainnya) 
BRIDGE MONO – Model ini adalah kombinasi keluaran amplifier untuk 
digunakan pada satu loudspeaker. Pada posisi ini amplifier keluaran adalah 
4 kali peak power dan 3 kali  power untuk koneksi dengan loudspeaker 
dengan impedansi 4 atau 8 ohm pada setiap kanal, baik secara stereo 
ataupun paralel. 
(Perhatian : Pada mode ini amplifier memberikan kekuatan yang besar pada 
Loudspeaker, pastikan loudspeaker, konektor dan kabel sesuai kebutuhan. 
Pada keluaran yang berlebih pada koneksi 4 ohm loudspeaker, bisa terjadi 
terputusanya sekering pengaman, untuk keamanan jangan menggunakan 
amplifier dengan keluaran berlebih. 
Hubungkan input ke CH-1 untuk penggunaan Bridged mono. 
 

3. Lubang Ventilasi 
Kipas putaran cepat akan bekerja secara otomatis apabila suhu didalam 
amplifier sesuai aturan dari pabrikan. 

13.

14.

15.

DEPAN & BELAKANG PANEL 
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6. Level Kontrol
Setiap kanal mempunyai pengatur suara tersendiri. Aktual penguatan tegangan 
pada amplifier ditunjukkan dalam dB. Putar kearah berlawanan putaran jam apabila 
indikator peak LED menyala terus menerus ( ini mengindikasikan sinyal masukan 
terlalu kuat)

RHYME seri R ini menyediakan 3 model peng-operasian

RHYME seri R

RHYME seri R



CUSTOMER SERVICE

 
     SINAR BAJA ELECTRIC 
     Alamat :     
                        -   Pasar Genteng Baru Lt. III  U-3  Surabaya
                        -   Telp. : 031- 83909695

-  Jl. Margomulyo No. 3 Surabaya 60185

 
     KURNIA MUSIK
     Alamat :     -  Jl. Pandanaran 70 A, Semarang

-                         Telp. : 024 - 8444002  
 
     KURNIA MUSIK
     Alamat :     -  Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Jogyakarta
                       -  Telp. : 0274 523215
 
     TANGO MUSIK
     Alamat :     -  Jl.  Asia No. 115 / 55 Simpang Sun Yat Sen, Medan
                        -  Telp. : 061 - 7341502
 
     RAMA SWARA
     Alamat :     -  Jl.  Dr. Harun I no. 67 / 2-3 Kota Baru - Bandar Lampung
                        -   Telp. : 0721 7400115
                                  

 
     SINAR BAJA ELECTRIC 
     Alamat :     
                           Cengkareng - Jakarta Barat  11730
                        -   Telp. : 021 - 54353562 

-  Ruko Mutiara Taman Palem Blok C9 No.66 

SHOWROOM

Surabaya :  
                      Telp. : +62-31 7480011, 7494222 , Fax. : +62-31 7493777
                  
                      Pasar Genteng Baru Lt. III U-3 Surabaya
                       Telp. : +62-31 83909695

Jl. Margomulyo 5, Surabaya - 60185 Indonesia 

 

:Jakarta      
                       
                  
                    

Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97
RT 06/RW 06 Mangga Besar - Jakarta Barat
Telp. : +62-21 30525443, 6493139
Fax. : +62-21 6493171
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