Стерео усилвател
Ръководство за експлоатация
BG

Бележка на потребителя
Моделът и серийните номера се намират от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер в мястото по-долу.
Обръщайте се към тези номера, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт.
Номер на модела XM-ZR704 сериен номер _______________________________________________

Функции
• Максималното изходно напрежение е 150 W на канал
(4) (при 4 Ω).
• Това устройство може да бъде използвано като
усилвател с максимална изходна мощност от 350 W.
• Вграден LP (нискочестотен) филтър, HP
(високочестотен) филтър, филтър с по-малка скорост
от тази на звука и верига със слабо подсилване.
• Съществуват защитна верига и индикатори.
• Може да бъде извършена директна връзка с изходите
за високоговорители на вашата автомобилна аудио
система, ако оборудването не е снабдено с линеен
изход (високо ниво на входни връзки).
• Високочувствителната функция за включване
позволява устройството да бъде включено от
REMOTE връзката дори без нужда.
• Импулсно захранване* за стабилна и регулирана
изходна мощност.
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* Импулсно захранване
Това устройство притежава вграден захранващ
регулатор, който преобразува захранването,
подавано от 12V DC акумулатора на автомобила,
във високоскоростни импулси, като използвате
полупроводников ключ. Тези импулси се повишават от
вградения импулсен трансформатор и се отделят
както в положително, така и в отрицателно
захранване, преди отново да се преобразуват в
директен ток. Това регулира колебанията във
волтажа на автомобилния акумулатор. Тази лека
захранваща система предоставя високо-ефикасно
захранване с изход с нисък импеданс.

Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ НА АУДИО ЗАХРАНВАНЕТО

ЗАХРАНВАНЕ И ОБЩИ ХАРМОНИЧНИ СМУЩЕНИЯ
70 вата на канал минимално, продължително, средно захранване от 4 ома; и двата
канала са от по 20 Hz до 20 kHz; с не повече от 1% общи хармонични смущения спрямо
стандартите на Ad Hoc комитета за автомобилни аудио системи.
Други спецификации
OTL (изходна без
трансформатор) верига
Импулсно захранване
Входове
RCA жакове
Високо ниво на входен конектор
Обхват на настройка на входното ниво
0.3 – 6 V (RCA жакове)
3 – 12 V (високо ниво на вход)
Изходи
Терминали на
високоговорителите
Импеданс на
високоговорителите
2 – 8 Ω (стерео)
4 – 8 Ω (когато използвате като
усилвател)
Максимална изходна
мощност
2 високоговорителя: 350 W x 2
(при 4 Ω)
4 високоговорителя: 150 W х 4
(при 4 Ω)
Номинална мощност
(волтаж при 14.4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
2 високоговорителя:
160 W х 2 (при 4 Ω)
4 високоговорителя:
80 W x 4 (при 2 Ω)
70 W х 4 (при 4 Ω)
Честотен обхват
10 Hz – 100 kHz ( +0.5
-3.0 dB)
Изкривяване на
хармониците
0.05% или по-малко
(при 1 kHz, 4 Ω)

Нискочестотен филтър 50 – 300 Hz, 12 dB/oct
Високочестотен филтър 50 – 300 Hz, 12 dB/oct
Филтър със скорост
по-малка от тази
на звука
6 – 70 Hz, 12 dB/oct
Слабо подсилване
0 – 10 dB (40 Hz)
Изисквания към
захранването
12 V DC автомобилен
акумулатор (отрицателно
заземяване)
Волтаж на
10.5 – 16 V
захранването
Електрически поток измерен при изхода: 45 А (4 Ω,
70 W x 4)
Отдалечен вход: 1 mA
Размери
Прибл. 424 х 55 х 248 mm
(ш/в/д) като не са включени
издадените части и контролни
бутони.
Тегло
Прибл. 3.1 kg без да са
включени аксесоарите
Приложени аксесоари Винтове за монтаж (4)
Кабел от високо ниво (1)
Защитно капаче (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.

• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
• При производството на корпуситe не
са използвани халогенни елементи,
които биха попречили в случай на
възпламеняване.
• При производството на някои печатни
платки не са използвани халогенни
елементи, които биха попречили в
случай на възпламеняване.

CEA 2006 стандарт
Изходна мощност: 70 вата RMS х 4
при 4 ома < 1% THD+N
Съотношение сигнал/шум: 93 dBA
(справка: 1 ват в 4 ома)

Размери

55
(2 1/4)

232 (9 1/4)

424 (16 3/4)
354 (14)

354 (14)

Устройство: mm

248 (9 7/8)

Верига

ø 6 (1/4)
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Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да се сблъскате докато работите с
устройството.
Преди да прегледате списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.
Проблем

Причина/Решение

Индикаторът POWER/
PROTECTOR не светва.

Бушонът е изгорял. → Сменете бушона с нов.
Заземяващия кабел не е свързан здраво.
→ Свържете здраво заземяващия кабел към метална точка в автомобила.
Волтажът, който преминава към терминала за дистанционно управление, е
твърде нисък.
• Свързаната автомобилна аудио система не е включена.
→ Включете автомобилната аудио система.
• Системата включва твърде много усилватели. → Използвайте реле.
Проверете волтажа на автомобилния акумулатор (10.5 – 16 V).

Индикаторът POWER/
PROTECTOR преминава от
зелен в червен.

Изключете ключа на захранването. Изходите на високоговорителите са
дали на късо.
→ Отстранете причината за окъсяването.
Изключете захранващия ключ. Уверете се, че кабелът на
високоговорителите и заземяващия кабел са здраво свързани.

• Устройството се нагрява
необичайно силно.
• Звукът прекъсва.
Чува се шум от алтернатора.

Устройството се нагрява прекалено.
• Използвайте високоговорители с подходящ импеданс.
→ 2 – 8 Ω (стерео), 4 – 8 Ω (когато използвате като усилвател).
• Уверете се, че сте поставили устройството на добре проветрено място.
Термалният протектор се включва. → Намалете нивото на силата на зувка.
Кабелите на захранването са инсталирани твърде близо до RCA кабелите.
→ Отдалечете захранващите кабели от RCA кабелите.
Заземяващият кабел не е здраво свързан.
→ Стегнете заземяващия кабел здраво към метална точка на автомобила.
Отрицателни кабели на високоговорителите се докосват до корпуса на
автомобила.
→ Отдалечете кабелите от корпуса на автомобила.

Звукът е заглушен.

Ключът LPF е зададен в позиция “ON”.
→ Когато свързвате високоговорители с пълен обхват, задайте позиция
“OFF”.
Ключът за филтрите е зададен в позиция “LP”.
→ Когато свързвате високоговорители с пълен обхват, задайте позиция
“OFF” или “HP”.

Звукът е твърде нисък.
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Настройката за LEVEL не е подходяща. Завъртете контрола за LEVEL по
посока на часовниковата стрелка.

Местоположение и функция на контролните бутони

1

2
3

Индикатор POWER/PROTECTOR
Светва в зелено по време на операция.
Когато PROTECTOR е включен, индикаторът се
променя от зелен в червен.
Когато включите PROTECTOR се обърнете към
Ръководство за отстраняване на проблеми.
Контрол на за настройка на честотата
SUBSONIC FILTER
Задайте честотата (6 – 70 Hz) за филтъра.
Контрол за настройка на LEVEL
С този контролен бутон можете да регулирате
входното ниво.
Когато изходното ниво на автомобилната аудио
система е твърде ниско, завъртете бутона по
посока на часовниковата стрелка.

(преден)

4
5

6

Контрол за настройка на честотата
Задайте честота (50 – 300 Hz) за нискочестотен
или високочестотен филтър.
Ключ за избор FILTER
Когато ключът е зададен в LP позиция, филтърът
се задава в положение нискочестотен филтър.
Когато ключът е зададен в HP позиция, филтърът
се задава в положение високочестотен филтър
Контролен бутон за настройка LOW
BOOST
Завъртете този контролер, за да увеличите
честотата около 40 Hz на максимум 10 dB.

(заден)
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Предпазни
Precautionsмерки

• Това устройство е проектирано за работа само с отрицателно
This unit12
is Vdesigned
for negative ground 12 V DC
 заземяване
DC.
operation only.
• Използвайте
високоговорители с импеданс от 2 до 8 Ω
до 8speakers
Ω, когатоwith
използвате
като усилвател).
Use
an impedance
of 2 to 8 Ω
 (4
• Не
активни
(с вграден
(4 свързвайте
to 8 Ω when
usedвисокоговорители
as a bridging amplifier).
към терминалите
за високоговорителите
на
Do not connect
any active
speakers (with built-in
 усилвател)
устройството.
Ако
го
направите,
това
може
amplifiers) to the speaker terminals да
of повреди
the unit.
високоговорителите.
Doing so may damage the active speakers.
• Избягвайте инсталирането на устройството на места,
Avoid installing
the unit in areas subject to:
 изложени
на:
highтемператури,
temperatures
as from
direct
sunlight
катоsuch
например
директна
слънчева
-—високи
or hotили
airгореща
from the
heaterструя от климатик,
светлина
въздушна
-—дъжд
или
rain
orвлага
moisture
-—прах
илиor
мръсотия
dust
dirt.
• Ако
вашият
автомобил
директнаand
слънчева
If your car is parkedе паркиран
in directнаsunlight
there is a
светлина
и
ако
във вътрешността
на автомобила
considerableтемпературата
rise in temperature
inside the
car,
значително се повиши, оставете устройството да се охлади
allow the unit to cool down before use.
преди да започнете работа с него.
Whenинсталирате
installing устройството
the unit horizontally,
be уверете
sure not
to
хоризонтално,
се че
• Когато
cover
the finsребрата
with the
floor carpet
etc.
не
сте покрили
с подовата
настилка
и др.
If this
unit is placed
too closeв близост
to the car
audio unit
• Ако
устройството
бъде поставено
до автомобилна
or antenna,
interference
may occur.
this case,
аудио
система или
антена, възможно
е да сеIn
получат
смущения.
В
този
случай
поставете
усилвателя
по-далеч
от
relocate the amplifier away from the car audio unit
аудио
системата или антената.
or antenna.
захранване,
• Ако
към
автомобилната
система
power
is beingаудио
supplied
to не
theдостига
car audio
unit,
 If no
проверете връзките.
check the connections.
• Този усилвател притежава защитна верига*, която защитава
This power amplifier
employs aв protection
circuit*
 транзисторите
и високоговорителите
случай на повреда
с
to protectНе
theсеtransistors
speakers
if theверига,
усилвателя.
опитвайте даand
тествате
защитната
amplifier
malfunctions.
Do
not
attempt
to
test
the
като покривате вентилационните отвори или като свързвате
protectionс неправилни
circuits byзаряди.
covering the heat sink or
устройства
• Не
използвайтеimproper
това устройство
connecting
loads.със слабо захранване, защото
захранване.
от доброто
Do not useму
theработа
unit зависи
on a weak
battery
as its optimum
 оптималната
• За
ваша безопасност
поддържайте
нивото
на силата
на звука
performance
depends
on a good
power
supply.
на автомобилната аудио система в средно ниво, така че да
For safety reasons, keep your car audio unit volume
 можете
да чувате звуците около вас и автомобила.

moderate so that you can still hear sounds outside
your car.
Смяна на бушона

Ако бушонът изгори, проверете връзките на захранването и
Fuse Replacement
сменете
и двата бушона. Ако бушонът отново изгори дори
If theкато
fuseсте
blows,
check the
power еconnection
and replace
във вътрешността
на
след
го сменили,
възможно
устройството
да If
сеthe
е получила
повреда.
тозиreplacement,
случай се there
both the fuses.
fuse blows
again В
after
консултирайте
с най-близкия
сервиз
Sony.
may be an internal
malfunction.
Inнаsuch
a case, consult your

nearest Sony dealer.
Забележка за потребители от страните, които попадат
под
директивите
на Европейския
съюз
Notice
for customers:
the following
information is
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
only
applicable
to
equipment
sold
in countries
Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният
представител
за
този продукт
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
applying
EU directives
Германия
GmbH, Hedelfi
nger
Strasseis61,
70327
Щутгарт, 1-7-1
The manufacturer
of this
product
Sony
Corporation,
Германия.
Относно сервизирането
и при
проблеми с гаранцията,
Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. The
Authorized
моля,
обръщайтеfor
сеEMC
към адресите,
които
са указани
отделните
Representative
and product
safety
is Sony вDeutschland
сервизни
книжни и гаранционни
карти.Stuttgart, Germany. For
GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327

any service or guarantee matters please refer to the addresses
given in separate service or guarantee documents.
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Предупреждение
Когато сменяте бушона, уверете се, че използвате бушон, който
отговаря на ампреажа, указан на оригиналния бушон. Никога не
When replacing
fuse, be
sure toотuse
matching
използвайте
бушон сthe
ампераж,
по-голям
тозиone
на приложения
the amperage
stated
the fuse
holder. Never use
бушон,
защото това
можеabove
да повреди
устройството.

Warning

a fuse with an amperage rating exceeding the one
supplied with the unit as this could damage the unit.

* Защитна верига
* Protection
circuit
Този
усилвател
притежава защитна верига, която
This amplifier
is provided
with a protection circuit that
сработва
в следните
случаи:
operates
in the followingпрегрее.
cases:
- когато
устройството
—
when
the
unit
is
overheated
- когато се генерира променлив ток.
— when
a DC current на
is generated
- когато
терминалите
високоговорителите окъсят.
— when
speaker terminals
are short-circuited.
Цветът
на the
индикатора
POWER/PROTECTOR
ще се
The color
the POWER/PROTECTOR
indicator ще
willизключи.
change
промени
отof
зелен
в червен и устройството
from
green
to
red,
and
the
unit
will
shut
down.
Ако това се случи, изключете свързаното оборудване,
If
this
happens,
turn
off
the
connected
equipment,
take
out
извадете касетата или диска и определете причината
the cassette tape
disc, and determine
the cause
of the
за повредата.
Ако or
усилвателят
е прегрял,
изчакайте
malfunction.
If the amplifier
has overheated,
waitда
until
докато
устройството
се охлади
преди отново
гоthe
unit cools down before use.
използвате.
If you
haveвъпроси
any questions
or problems
concerning
Ако
имате
или проблеми,
свързани
с
устройството,
които
ръководство
не покрива,
your unit that are
not това
covered
in this manual,
please
консултирайте
се с най-близкия
сервиз на Sony.
consult your nearest
Sony dealer.

Disposal
of Old
Electrical
& Electronic
Изхвърляне
на старо
електрическо
и
Equipment
in the
електронно (Applicable
оборудване (Приложимо
за
European
Union
and other
European
страните от
Европейския
съюз
и други
европейски
страни,
използващи
система
countries
with
separate
collection
за разделно събиране на отпадъци)
systems)
This символ
symbolна
onустройството
the product or
packaging
indicates
that
Този
илиonнаitsнеговата
опаковка
показва,
thisтози
product
shall
be treated
as household
waste. Instead
като домашен
отпадък.it
да се третира
че
продукт
неnot
трябва
shall beтова,
handed
to да
theбъде
applicable
collection
point for the
Вместо
тойover
трябва
предаден
в съответните
пунктове
електрически
и електронни
recycling за
of рециклиране
electrical andнаelectronic
equipment.
By ensuring
уреди.
Изхвърляйки
този of
продукт
на правилното
място,
this product
is disposed
correctly,
you will help
prevent
вие
предотвратявате
потенциални
негативни
последици
за
potential negative consequences for the environment and
околната среда и човешкото здраве, които в противен случай,
human
health,
which
could
otherwise
be
caused
by
при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат.
inappropriate waste
handling ofщеthis
product.
The recycling
Рециклирането
на материалите
помогне
за запазването
на of
materials willресурси.
help to conserve
naturalинформация
resources. For
more
естествените
За по-подробна
относно
detailed information
recycling
of this product,
please
рециклирането
на тозиabout
продукт,
моля, свържете
се с местния
contact your
CivicзаOffice,
your household
waste
градски
офис,local
службата
изхвърляне
на отпадъци
или disposal
с
магазина,
закупили
продукта. the product.
service orот
theкойто
shopсте
where
you purchased

Връзки
Части за инсталация и връзки



ø 5 × 15 mm
(× 4)



0.2 m

Инсталация
Преди инсталация
• Монтирайте устройството или в багажника, или под
седалката.
• Внимателно изберете местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи на
нормалното шофиране и да не бъде изложено на
директна слънчева светлина или гореща въздушна
струя от климатик.
• Не инсталирайте устройството под подовата
изолация, защото разсейването на топлината от
устройството ще бъде сравнително намалено.

Монтирайте както е показано

Първо поставете устройството на мястото, където
смятате да го инсталирате, и след това маркирайте
позицията на четирите дупки от винтовете върху
монтажната плоскост (не е приложена в комплекта).
После пробийте 3 mm дупка за всяка маркировка и
поставете устройството на плоскостта с приложените
винтове. Винтовете за монтаж са дълги 15 mm, затова
се уверете, че монтажната плоскост е по-дебела от
15 mm.



Внимание
• Преди да извършите връзките, изключете
заземяващия терминал на автомобилния акумулатор,
за да предотвратите късо съединение.
• Уверете се, че използвате високоговорители с
адекватна мощност. Ако използвате високоговорители
с малък капацитет, те могат да се повредят.
• Това е фазо-преобразуващ усилвател.
• Не свързвайте терминала # на системата
високоговорители към корпуса на автомобила, и не
свързвайте терминала # на десния високоговорител с
този на левия високоговорител.
• Инсталирайте входните и изходните кабели по-далеч
от захранването, защото прокарването им близо един
до друг може да произведе смущения.

• Това устройство е мощен усилвател. То може да
работи с пълния си капацитет, когато го използвате
с кабелите за високоговорители, приложени към
автомобила.
• Ако вашият автомобил е снабден с компютърна
система за навигация или друг вид, не премахвайте
заземяващия кабел от автомобилния акумулатор. Ако
изключите кабела, паметта на компютъра може да се
изтрие. За да предотвратите късо съединение, когато
извършвате връзки, изключете +12 V захранването,
докато всички други кабели са свързани.
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Извършете връзките към терминалите, както е показано на
илюстрацията по-долу.






Прекарайте кабелите през капачето, свържете кабелите, след това покрийте терминалите с капачето.
Забележка
Когато затягате винта, внимавайте да не прилагате твърде много сила, защото това може да
повреди резбата на винта.
* Силата на затягане трябва да бъде не по-голяма от 1 N•m.

Захранващи кабели (не са приложени в комплекта)
to a metal point of
theкъм
car метална
точка
в
vers
un point
автомобила
métallique
de la
carrosserie
a un punto metálico
del automóvil

Remote output*1
Télécommande*
Salida remota*1

Далечен изход*1 1

Car audio unit
Вход за
автомобилна
Autoradio
аудио
система
Sistema
de audio para
automóvil

less than 450 mm (18 in)
По-малко от 450 mm
moins de 450 mm (18 po)
menos de 450 mm

*2
Fuse (50 A)
Бушон
(50А)
Fusible
(50 A)
Fusible (50 A)

+12 V автомобилен
b
акумулатор

*1 Ако сте с оригиналната аудио система или друга система без изход за отделен усилвател, свържете входния
терминал (REMOTE) към захранването на аксесоара.
При входна връзка от високо ниво, автомобилната аудио система може да бъде включена без да се налага
REMOTE връзка. Въпреки това, тази функция не е гарантирана за всички автомобилни аудио системи.
Забележки за захранването
• Свържете +12 V кабела на захранването само след като всички други кабели са свързани.
• Уверете се, че здраво сте свързали заземяващия кабел на устройството към метална точка в автомобила.
Неправилната връзка може да причини повреда в усилвателя.
• Уверете се, че сте свързали кабела за дистанционно управление на аудио системата към терминала за
дистанционно управление.
• Когато използвате автомобилна аудио система без изход за усилвател, свържете входния терминал за
дистанционно управление (REMOTE) към захранването на усилвателя.
• Използвайте кабела на захранването с прикрепен бушон (50 А).
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Входни връзки



,  or ) 1, 2
Line Inputвходни
Connection
(with
Connection
Линейни
връзки
(с Speaker
връзка към
високоговорителите
или
3)
Connexion
d’entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur ,  o

Conexión de entrada de línea (con conexión de altavoces ,  ó )

Car audio unit
Автомобилна
Autoradio
аудио система
Sistema de audio para
automóvil

LINE OUT

LINE OUT

Front
Avant
Преден
Delanteros



Rear
Заден
Arrière
Traseros

Линейни
входни
връзки
(с връзка
високоговорителите
4)
)
Line Input
Connection
(with
Speakerкъм
Connection

Connexion d’entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur )
Conexión de entrada de línea (con conexión de altavoces )

Car audio unit
Автомобилна
аудио
Autoradio
система
Sistema de audio para
automóvil

LINE OUT
Left
Gauche
ЛявIzquierdo

Right
Droit
Десен
Derecho
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High Level
InputсConnection
(with
,  or )
Входна
връзка
високо ниво
(сSpeaker
връзка Connection
към високоговорителите
1,
Connexion
2
или 3)d’entrée à haut niveau (avec connexion de haut-parleur ,  ou )
Conexión de entrada de alto nivel (con conexión de altavoces ,  ó )
Front right speaker output
Sortie du haut-parleur avant droit
Изход за преден десен високоговорител
Salida del altavoz delantero derecho

Purple
Mauve
Лилав
Violeta

Grey
Gris
СивGris
Striped
Rayé
На райета
Con rayas
White
Бял
Blanc
Blanco
На райета
Striped
Rayé
Con rayas

Rear right speaker output
Sortie du haut-parleur arrière droit
Изход
за заден
десен
високоговорител
Salida
del altavoz
trasero
derecho

Car audio unit
Автомобилна
Autoradio аудио
Sistemaсистема
de audio para
automóvil

Front left speaker output
Изход
ляв avant gauche
Sortieза
duпреден
haut-parleur
високоговорител
Salida del altavoz delantero izquierdo

Rear left speaker output
Изход за заден ляв
Sortie du haut-parleur arrière gauche
високоговорител
Salida del altavoz
trasero izquierdo

Striped
Rayé
На
райета
Con rayas
Green
Зелен
Vert
Verde
Striped
На
райета
Rayé
Con rayas



Входен
конектор
от високо ниво
High Level
Input
Connector
Connecteur d’entrée à haut niveau
Conector de entrada de alto nivel
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На райета/
Зелен
Striped/Green
Rayé/vert
Con rayas/Verde

Striped/Grey
На
райета/ Сив
Rayé/gris
Con rayas/Gris

На райета/
Лилав
Striped/Purple
Rayé/mauve
Con rayas/Violeta

Striped/White
На
райета/ Бял
Rayé/blanc
Con rayas/Blanco

Лилав
Purple
Mauve
Violeta

White
Бял
Blanc
Blanco

Green
Зелен
Vert
Verde

Сив
Grey
Gris
Gris

Връзки на високоговорителите

Включете или изключете LPF и HPF ключа от задната страна на устройството, както е
показано на илюстрацията по-долу.



Система с 4 високоговорителя (с входна връзка A или C)

Front speaker
(min. 2 Ω)
Преден
високоговорител
Hauts-parleurs
(мин.
2 Ω) pleine gamme (min. 2 Ω)
Left
Ляв

Altavoces delanteros (mín. 2 Ω)

Gauche
Izquierdo

Right
Droit
Десен
Derecho

Left
Gauche
Ляв
Izquierdo

Right
Десен
Droit
Derecho


Left
Gauche
Ляв
Izquierdo

speaker (min. 2 Ω)
ЗаденRear
високоговорител
Haut-parleurs arrière (min. 2 Ω)
(мин. Altavoces
2 Ω)
traseros (mín. 2 Ω)

Система с 3 високоговорителя (с входна връзка A или C)
Full range speakers (min. 2 Ω)
Hauts-parleurs pleine gamme (min. 2 Ω)
Високоговорител
с пълен
обхват
Altavoces
de gama completa
(mín.
2 Ω) (мин. 2 Ω)

Right

Десен
Droit
Derecho

Субуфер(min.
(мин.
4 Ω)
Subwoofer
4 Ω)
Caisson de graves (min. 4 Ω)
Altavoz potenciador de graves (mín. 4 Ω)
Забележки
• В тази система, нивото на силата на зувка на субуфера ще се контролира от фейдъра на автомобилната аудио
система.
• В тази
система, изходните сигнали на субуфера ще бъдат комбинацията
от REAR L и R INPUT жаковете или REAR
Notes
Notas
входните
конекторни
сигналиofсthe
високо
ниво.will be
system, the volume
subwoofer
 In this
 En este sistema el volumen del altavoz potenciador se

controlled by the car audio unit fader control.
 In this system, the output signals to the subwoofer will
be the combination of both the REAR L and R INPUT
jacks or the REAR high level input connector signals.
Remarques

controla mediante el control del balance de la unidad
de sonido del coche.
 En este sistema, las señales de salida del altavoz
potenciador de graves se obtendrán combinando las
tomas REAR L y R INPUT o las señales del conector de
t d d lt i l REAR
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Двуканална система (с входна връзка A или C)

Left
Ляв
Gauche
Izquierdo

Високоговорител с пълен обхват (мин. 2 Ω)

Right

Десен
Droit
Derecho

Left
Ляв
Gauche
Izquierdo

Right
Десен
Subwoofer
(min.(мин.
2 Ω) 4 Ω)
Субуфер
Caisson de graves (min. 2 Ω)
Altavoz potenciador de graves (mín. 2 Ω)

Droit
Derecho

Забележка
Note
В In
тази
система
наthe
зувка
на субуфера
ще се контролира
от фейдъра
автомобилната аудио система.
this system,
theсилата
volume of
subwoofer
will be controlled
by the car audio
unit faderна
control.



Система с 2 високоговорителя (с входна връзка B)

Left
Ляв

Gauche
Izquierdo

Subwoofer (min. 4 Ω)
Субуфер
(мин.
4 Ω)
Caisson
de graves
(min.
4 Ω)
Altavoz potenciador de graves (mín. 4 Ω)

Right
Droit
Derecho

Десен

Subwoofer
(min. 4 Ω)(мин. 4 Ω)
Субуфер
Caisson de graves (min. 4 Ω)
Altavoz potenciador de graves (mín. 4 Ω)

Забележка
В тази система силата на зувка на субуфера ще се контролира от фейдъра на автомобилната аудио система.
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Изхвърляне на
на стари
стари електрически
електрически ии електронни
електронниуреди
уреди(Приложимо
(Приложимоза
за
Изхвърляне
страните от
от Европейския
Европейския съюз
съюз ии други
други европейски
европейски страни,
страни, използващи
използва- щи
страните
система за
за разделно
разделно събиране
събиране на
на отпадъци)
отпадъци)
система
Този символ
символ на
на устройството
устройствотоили
илина
нанеговата
неговатаопаковка
опаковкапоказва,
показва,
този
продукт
Този
чече
този
продукт
не трябва
трябва да
да се
се третира
третиракато
катодомашен
домашенотпадък.
отпадък.Вместо
Вместотова,
това,
той
трябва
бъде
не
той
трябва
дада
бъде
предаден
предаден вв съответните
съответнитепунктове
пунктовезазарециклиране
рециклираненанаелектрически
електрическии иелектронни
електронни
уреди.
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки
Изхвърляйкитози
тозипродукт
продуктна
направилното
правилнотомясто,
място,
вие
предотвратявате
потенциални
последици
заза
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
в
по- тенциалнинегативни
негативни
последици
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
противен
случай,
неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат дана
сепродукта.
случат.
в противен
случайпри
могат
да се случат
при неправилното
изхвърляне
Рециклирането
Рециклирането на
на материалите
материалитеще
щепомогне
помогнеза
зазапазването
запазванетона
наестествените
естествените
ресурси.
информация относно
относно рециклирането
рециклирането на
ресурси. За
За по-подробна
поподробна информация
на този
този продукт,
продукт,моля,
моля,
свържете
или
с с
свържетесе
сессместния
местнияградски
градскиофис,
офис,службата
службатазазаизхвърляне
изхвърляненанаотпадъци
отпадъци
или
магазина,
магазина, от
от който
който сте
стезакупили
закупилипродукта.
продукта.

