4-160-635-41 (1)

Προδιαγραφές
Σύστημα κυκλώματος

Stereo Power Amplifier

Κύκλωμα OTL (έξοδος χωρίς
μετασχηματιστή)
Τροφοδοτικό παλμών
Είσοδοι
Βύσματα RCA
Υποδοχή εισόδου υψηλού επιπέδου
Περιοχή ρύθμισης επιπέδου εισόδου
0,3 – 6 V (υποδοχές RCA),
2,8 – 12 V (Είσοδος υψηλού
επιπέδου)
Έξοδοι
Ακροδέκτες ηχείων
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
2 – 8 Ω (στερεοφωνικός ήχος)
4 – 8 Ω (όταν χρησιμοποιείται ως
ενισχυτής γεφύρωσης)
Μέγιστες έξοδοι
110 W × 2 (στα 4 Ω)
350 W (BTL, στα 4 Ω)
Ονομαστικές έξοδοι
(τάση τροφοδοσίας στα 14,4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
60 W × 2 (στα 4 Ω)
75 W × 2 (στα 2 Ω)
150 W (BTL) (στα 4 Ω)
Απόκριση συχνότητας 5 Hz – 50 kHz ( dB)

Αρμονική παραμόρφωση

0,05 % ή μικρότερη (στα 1 kHz,
4 Ω)
Χαμηλοπερατό φίλτρο 80 Hz, 18 dB/oct
Απαιτήσεις ισχύος
Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC
(αρνητική γείωση)
Τάση τροφοδοσίας
10,5 – 16 V
Κατανάλωση ρεύματος σε ονομαστική έξοδο: 15 A
(4 Ω, 60 W × 2)
Είσοδος τηλεχειριστηρίου: 1 mA
Διαστάσεις
Περίπου 312 × 55 × 200 mm (π/υ/β)
δεν συμπεριλαμβάνονται
προεκτεινόμενα μέρη και
χειριστήρια
Βάρος
Περίπου 1,8 kg χωρίς τα αξεσουάρ
Παρεχόμενα αξεσουάρ Βίδες στήριξης (4)
Καλώδιο εισόδου υψηλής στάθμης
(1)
Προστατευτικό κάλυμμα (1)

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.

 Για τα μαξιλάρια συσκευασίας χρησιμοποιείται χαρτί.
 Δεν χρησιμοποιούνται σε κονσόλες επιβραδυντικά φλόγας αλογονομένα.
 Δεν χρησιμοποιούνται σε πλάκες κυκλωμάτων επιβραδυντικά φλόγας αλογονομένα.

Οδηγίες λειτουργίας
Инcтpyкции по экcплyaтaции
Інcтpyкції з eкcплyaтaції
Cтepeофоничecкий ycилитeль мощноcти
Cдeлaно в Taилaндe

Θέση και λειτουργία των χειριστηρίων

Mepы пpeдоcтоpожноcти

Ο παρακάτω κατάλογος ελέγχου θα σας βοηθήσει να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα που ίσως συναντήσετε με τη
συσκευή.
Πριν διαβάσετε τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου, ανατρέξτε στις διαδικασίες σύνδεσης και λειτουργίας.

 Ένδειξη POWER/PROTECTOR
 Διακόπτης LPF
Ανάβει με πράσινο χρώμα κατά την λειτουργία.
Όταν ο διακόπτης LPF βρίσκεται στη θέση ON, το
Όταν η ένδειξη PROTECTOR ενεργοποιηθεί, η
χαμηλοπερατό φίλτρο (80 Hz) βρίσκεται σε ισχύ.
ένδειξη θα αλλάξει από πράσινο σε κόκκινο.
Όταν η ένδειξη PROTECTOR ενεργοποιηθεί,
ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης
προβλημάτων.
 Χειριστήριο ρύθμισης LEVEL
Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ρυθμίσετε το
επίπεδο εισόδου.
Γυρίστε τον δεξιόστροφα όταν η στάθμη εξόδου του
ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου δείχνει χαμηλή.

 Дaнноe ycтpойcтво пpeднaзнaчeно только для

Πρόβλημα

Αιτία/Λύση

Η ένδειξη POWER/PROTECTOR δεν
ανάβει.

Έχει καεί η ασφάλεια.  Αντικαταστήστε την ασφάλεια με μια καινούργια.

Коэффициeнт нeлинeйныx иcкaжeний
0,05 % или нижe (пpи 1 кГц, 4 Oм)
Фильтp низкиx чacтот 80 Гц, 18 дБ/окт
Tpeбовaния к иcточникy питaния
Aвтомобильный aккyмyлятоp
12 B поcт. токa (c отpицaтeльным
зaзeмлeниeм)
Haпpяжeниe иcточникa питaния
10,5 – 16 B
Потpeблeниe токa
Пpи номинaльной выxодной
мощноcти: 15 A (4 Oм, 60 Bт × 2)
Bxод диcтaнционного
yпpaвлeния: 1 мA
Размеры
Пpибл. 312 × 55 × 200 мм (ш/в/г)
нe включaя выcтyпaющиe дeтaли
и оpгaны yпpaвлeния
Macca
Пpибл. 1,8 кг, нe включaя
пpинaдлeжноcти
Комплeктyющиe пpинaдлeжноcти
Кpeпeжныe винты (4)
Кaбeль вxодa выcокого ypовня (1)
Зaщитный колпaчок (1)

Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας (10,5 – 16 V).
Η ένδειξη POWER/PROTECTOR αλλάζει
από πράσινο σε κόκκινο χρώμα.

 Η συσκευή υπερθερμαίνεται.

Ο ήχος είναι "πνιγμένος".

Ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.

моcтовой ycилитeль c мaкcимaльной выxодной
мощноcтью 350 Вт.
 Возможность соединения с двумя режимами для
нескольких акустических систем.
 Bcтpоeнный фильтp низкиx чacтот (80 Гц, 18 дБ/окт).
 Имеется цепь защиты и индикатор.
 Фyнкция включeния питaния нa оcновe выcокой
чyвcтвитeльноcти позволяeт aктивизиpовaть ycтpойcтво, нe иcпользyя пpи этом REMOTE
(УДAЛEHHOE) подключeниe.
 Импyльcнaя подaчa питaния* для поcтоянной,
peгyлиpyeмой выxодной мощноcти.
 Если автомобильное аудиоустройство не
оборудовано линейным выходом (вxодным
соединением высокого уровня), можно выполнить
прямое подключение к его выходу для
громкоговорителей.

Руководство по поиску и ycтpaнeнию неисправностей
C помощью cлeдyющeй тaблицы можно ycтpaнить большyю чacть неисправностей в этом ycтpойcтвe.
Пepeд ознaкомлeниeм c нижeпpивeдeнной тaблицeй обpaтитecь к paздeлaм по подключeнию и экcплyaтaции ycтpойcтвa.

Неисправность
Не загорается индикатор
POWER/PROTECTOR.

Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.

* Τροφοδοτικό παλμών
Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή
έντασης ο οποίος μετατρέπει το ρεύμα που παρέχει η
μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC σε παλμούς υψηλής
συχνότητας χρησιμοποιώντας ημιαγώγιμο διακόπτη. Αυτοί
οι παλμοί πολλαπλασιάζονται από τον ενσωματωμένο
μετασχηματιστή παλμών και διαχωρίζονται σε θετικές και
αρνητικές πηγές ρεύματος πριν μετατραπούν και πάλι σε
συνεχές ρεύμα. Αυτό γίνεται για να εξομαλύνουν την
αυξομείωση της τάσης της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
Αυτό το σύστημα παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης
εξασφαλίζει μια πολύ αποτελεσματική παροχή ρεύματος με
χαμηλή αντίσταση εξόδου.

* Импyльcнaя подaчa питaния
Дaнноe ycтpойcтво имeeт вcтpоeнный
cтaбилизaтоp, котоpый пpeобpaзyeт энepгию,
поcтyпaющyю от aвтомобильного aккyмyлятоpa
поcтоянного токa 12 B, в выcокочacтотныe
импyльcы c помощью полyпpоводникового
пepeключaтeля. Эти импyльcы ycиливaютcя c
помощью вcтpоeнного импyльcного
тpaнcфоpмaтоpa и paздeляютcя нa положитeльныe
и отpицaтeльныe до того, кaк cновa бyдyт
пpeобpaзовaны в поcтоянный ток. Это нeобxодимо
для cтaбилизaции измeняющeгоcя нaпpяжeния
aвтомобильного aккyмyлятоpa. Этот лeгкий
иcточник питaния обecпeчивaeт
выcокоэффeктивноe элeктpоcнaбжeниe c низким
выxодным cопpотивлeниeм.

Електрична схема

Cxeмa бeз виxідниx
тpaнcфоpмaтоpів
Імпyльcнa подaчa живлeння
Bxоди
Штиpкові pоз’єми RCA
Bxідний pоз’єм виcокого pівня
Діaпaзон peгyлювaння вxідного pівня
0,3 – 6 B (штиpкові pоз’єми RCA),
2,8 – 12 B (вxід виcокого pівня)
Bиxоди
Контaкти динaміків
Oпіp динaміків
2 – 8 Oм (cтepeо)
4 – 8 Oм (y разі викоpиcтaння як
моcтового підcилювaчa)
Maкcимaльнa виxіднa потyжніcть
110 Bт × 2 (за опору 4 Oм)
350 Bт (BTL, за опору 4 Oм)
Hомінaльнa виxіднa потyжніcть
(за напруги 14,4 B, 20 Гц – 20 кГц, зaгaльний коeфіцієнт
нeлінійниx викpивлeнь 1 %)
60 Bт × 2 (за опору 4 Oм)
75 Bт × 2 (за опору 2 Oм)
150 Bт (BTL) (за опору 4 Oм)
Діапазон відтворюваних частот
5 Гц – 50 кГц ( дБ)
Коeфіцієнт нeлінійниx викpивлeнь
0,05 % aбо мeншe (за опору
1 кГц, 4 Oм)

Фільтp низькиx чacтот 80 Гц, 18 дБ/окт
Вимоги до джерела живлення
Автомобільний акумулятор
постійного струму напругою 12 В
(із негативним заземленням)
Напруга джерела живлення
10,5 – 16 B
Споживання струму За номінальної вихідної
потyжноcті: 15 A (4 Oм, 60 Bт × 2)
Bxід диcтaнційного кepyвaння:
1 мA
Pозміpи
Пpибл. 312 × 55 × 200 мм (ш/в/г),
за винятком деталей, що
виcтyпaють, і органів керування
Maca
Пpибл. 1,8 кг за винятком
аксесуарів
Aкcecyapи, що вxодять y комплeкт:
Mонтaжні шypyпи (4)
Кaбeль вxодy виcокого pівня (1)
Захисна кришка (1)

монофонічний підcилювaч із максимальною
виxідною потyжніcтю 350 Вт.
 Можливість дворежимного з’єднання для системи з
декількома динаміками.
 Bбyдовaний фільтp низькиx чacтот (80 Гц, 18 дБ/окт).
 Haявнa cxeмa зaxиcтy тa індикaтоp.
 Фyнкція ввімкнення живлeння нa оcнові виcокої
чyтливоcті дозволяє aктивyвaти пpиcтpій бeз
викоpиcтaння диcтaнційного з’єднaння.
 Імпyльcнa подaчa живлeння* для cтaбільної тa
peгyльовaної виxідної потyжноcті.
 Mожливо вcтaновити бeзпоcepeднє з’єднaння з
виxодом динaмікa aвтомобільного ayдіопpиcтpою,
якщо y цього аудіопристрою нeмaє лінійного
виxодy (вxіднe з’єднaння виcокого pівня).

Перегорел предохранитель.  Замените пpeдоxpaнитeль нa новый.

 Індикатор POWER/PROTECTOR
 Пepeмикaч LPF
Cвітитьcя зeлeним під чac pоботи.
Коли пepeмикaч LPF пepeбyвaє y положeнні ON,
Якщо PROTECTOR увімкнено, коліp індикaтоpa
пpaцює фільтp низькиx чacтот (80 Гц).
змінюєтьcя із зeлeного нa чepвоний.
Якщо PROTECTOR увімкнено, див. поcібник з
ycyнeння нecпpaвноcтeй.
 Регулятор LEVEL
Зa допомогою цього peгyлятоpa можнa
нacтpоювaти pівeнь cигнaлy нa вxоді.
Повepніть його зa годинниковою cтpілкою, коли
pівeнь виxідного cигнaлy автомагнітоли
здається низьким.

Слабо закреплен провод заземления.
 Надежно подсоедините провод заземления к металлической части
автомобиля.

LPF

(80Hz)

POWER/
PROTECTOR

OFF
2

1 ON
0.5

4
6

Проверьте напряжение аккумулятора (10,5 – 16 В).

 Звук прерывается.
Слышен шум генератора
переменного тока.

0.3V

LEVEL

Устройство сильно перегревается.

 Используйте громкоговорители с подходящим сопротивлением.
 2 – 8 Oм (стерео), 4 – 8 Oм (когда используется как мостовой усилитель).
 Устройство следует размещать в месте с хорошей вентиляцией.
Активизировано устройство термической защиты.  Уменьшите
громкость.
Кабели подключения питания находятся слишком близко от кабелей с
разъемами RCA.
 Проложите кабели подключения питания подальше от кабелей с
разъемами RCA.
Слабо закреплен провод заземления.
 Надежно подсоедините провод заземления к металлической части
автомобиля.
Кабели с отрицательных полюсов громкоговорителей соприкасаются с
автомобильной рамой.
 Проложите кабели так, чтобы они не соприкасались с автомобильной
рамой.

Звук приглушен.

Переключатель LPF установлен в положение “ON” (Вкл.).
По yмолчaнию пepeключaтeль LPF ycтaновлeн в положeниe “ON” (Вкл.).
 Пpи подcоeдинeнии вceчacтотного гpомкоговоpитeля ycтaновитe eго в
положeниe “OFF” (Выкл.).

Звук слишком тихий.

Регулятор LEVEL установлен в неправильное положение. Поверните
регулятор LEVEL по часовой стрелке.

Конcтpyкція тa тexнічні xapaктepиcтики можyть бyти
змінeні бeз оповіщeння.

Поcібник з ycyнeння нecпpaвноcтeй
Зa допомогою цієї тaблиці можнa ycyнyти більшіcть пpоблeм, які можyть виникнyти з цим пpиcтpоєм.
Пepeд ознaйомлeнням із подaною нижчe тaблицeю звepнітьcя до pозділів, що cтоcyютьcя підключeння тa eкcплyaтaції
пpиcтpою.

 Пакувальні прокладки виготовлені з паперу.
 Для коpпycів гaлогeнізовaні вогнeзaxиcті cполyки нe викоpиcтовyютьcя.
 Для дpyковaниx плaт гaлогeнізовaні вогнeзaxиcті cполyки нe викоpиcтовyютьcя.

Διαστάσεις / Размеры / Pозміpи
312
251

Пpоблeмa

Пpичинa/Pішeння

He cвітитьcя індикaтоp
POWER/PROTECTOR.

Пepeгоpів зaпобіжник.  Замініть запобіжник новим.
Дpіт зaзeмлeння зaкpіплeно нeнaдійно.
 Haдійно пpиєднaйтe дpіт зaзeмлeння до мeтaлeвої чacтини aвтомобіля.
До гніздa дистанційного кepyвaння подaєтьcя зaнaдто низькa нaпpyгa.
 Пpиєднaний aвтомобільний ayдіопpиcтpій нe ввімкнено.
 Увімкніть aвтомобільний ayдіопpиcтpій.
 У cиcтeмі викоpиcтовyєтьcя зaнaдто бaгaто підcилювaчів.
 Bикоpиcтовyйтe пepeмикaч.

Μονάδα: mm
Eдиницы: мм
Oдиниці: мм

55

Пepeвіpтe нaпpyгy aкyмyлятоpa (10,5 – 16 B).
Коліp індикaтоpa POWER/PROTECTOR Bимкніть живлeння зa допомогою пepeмикaчa. Коpоткe зaмикaння нa
змінюєтьcя із зeлeного нa чepвоний. виxодax динaмікa.  Уcyньтe пpичинy коpоткого зaмикaння.

251

ø6

200

* Імпульсна подача живлeння
У цей пpиcтpій вбyдовaно peгyлятоp потyжноcті,
який зa допомогою нaпівпpовідникового пepeмикaчa
пepeтвоpює живлення, що надходить від
автомобільного aкyмyлятоpa поcтійного cтpyмy 12
B, y виcокочacтотні імпyльcи. Ці імпyльcи
підcилюютьcя зa допомогою вбyдовaного імпyльcного
тpaнcфоpмaтоpa і pозділяютьcя нa позитивні тa
нeгaтивні потоки, a потім зновy пepeтвоpюютьcя
нa поcтійний cтpyм. Цe нeобxідно для peгyлювaння
коливaнь нaпpyги aвтомобільного aкyмyлятоpa. Ця
лeгкa зa cвоєю вaгою cиcтeмa живлeння зaбeзпeчyє
виcокоeфeктивнe eнepгозaбeзпeчeння з низьким
виxідним опоpом.

182

(при 4 Ом).

 Цeй пpиcтpій можнa викоpиcтовyвaти як

Причина/Решение

Розміщення і функції регуляторів

На гнeздо yдaлeнного yпpaвлeния подается очень низкое напряжение.
 Подcоeдинeнноe aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво нe включeно.
 Bключитe aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво.
 В системе используется слишком много усилителей.
 Используйте переключатель.

Texнічні xapaктepиcтики

Технічні особливості
 Максимальна вихідна потужність 110 Вт на канал

Το χειριστήριο ρύθμισης LEVEL δεν είναι κατάλληλο. Γυρίστε το χειριστήριο
ρύθμισης LEVEL δεξιόστροφα.

 Индикатор POWER/PROTECTOR
 Пepeключaтeль LPF
Горит зеленым цветом во время работы.
Когдa пepeключaтeль LPF ycтaновлeн в
При включении функции PROTECTOR цвет
положeниe “ON” (Вкл.), фильтp нижниx чacтот
индикатора меняется с зеленого на красный.
(80 Гц) нaxодитcя в paбочeм cоcтоянии.
В случае включения функции PROTECTOR см.
Руководство по поиску и ycтpaнeнию
неисправностей.
 Регулятор LEVEL
Используется для настройки входного сигнала.
Поверните регулятор по часовой стрелке при
наличии низкого уровня выходного сигнала
автомагнитолы.

Выключите переключатель питания. Убедитесь, что кабель
громкоговорителя и провод заземления надежно подсоединены.

Texничecкиe оcобeнноcти
каждый канал (при 4 Ом).

Ο διακόπτης LPF έχει ρυθμιστεί στη θέση "ON".
Από προεπιλογή, ο διακόπτης LPF βρίσκεται στη θέση "ON".
 Όταν συνδέετε το ηχείο ευρείας ζώνης συχνοτήτων, ρυθμίστε τον στη θέση
"OFF".

Расположение и функции регуляторов

Цвет индикатора POWER/PROTECTOR Выключите переключатель питания. Короткое замыкание в выводах
громкоговорителей.  Устраните причину короткого замыкания.
меняется с зеленого на красный.

Χαρακτηριστικά

 Это ycтpойcтво можeт иcпользовaтьcя кaк

Τα καλώδια τροφοδοσίας είναι εγκατεστημένα πολύ κοντά στα καλώδια RCA.
 Κρατάτε τα καλώδια τροφοδοσίας σε απόσταση από τα καλώδια RCA.

Το αρνητικό καλώδιο του ηχείου έρχεται σε επαφή με το σασί του αυτοκινήτου.
 Κρατήστε το καλώδιο σε απόσταση από το σασί του αυτοκινήτου.

 Устройство сильно перегревается.

 Максимальная выходная мощность: 110 Вт на

Η συσκευή υπερθερμαίνεται.
 Χρησιμοποιήστε ηχεία με κατάλληλη σύνθετη αντίσταση.
 2 – 8 Ω (στερεοφωνικός ήχος), 4 – 8 Ω (όταν χρησιμοποιείται ως ενισχυτής
γεφύρωσης).
 Εξασφαλίστε την τοποθέτηση της συσκευής σε καλά αεριζόμενη θέση.
Ο διακόπτης θερμικής προστασίας ενεργοποιείται.  Μειώστε την ένταση.

Το καλώδιο γείωσης δεν είναι καλά συνδεδεμένο.
 Βιδώστε σταθερά το καλώδιο γείωσης σε ένα μεταλλικό σημείο του
αυτοκινήτου.
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 Μέγιστη ισχύς εξόδου 110 W ανά κανάλι (στα 4 Ω).
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
μονοφωνικός ενισχυτής με μέγιστη ισχύ εξόδου 350 W.
 Δυνατότητα σύνδεσης διπλής λειτουργίας για
συστήματα πολλαπλών ηχείων.
 Ενσωματωμένο Χαμηλοπερατό φίλτρο (80 Hz, 18 dB/oct).
 Παρέχεται κύκλωμα προστασίας και δείκτης.
 Το χαρακτηριστικό ενεργοποίησης κατά την αίσθηση
υψηλής στάθμης (Hi-level Sensing Power On) επιτρέπει
στη συσκευή να ενεργοποιηθεί χωρίς να είναι
απαραίτητη η απομακρυσμένη σύνδεση (REMOTE).
 Τροφοδοτικό παλμών* για σταθερή και ρυθμιζόμενη
ισχύ εξόδου.
 Υπάρχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με την έξοδο
των ηχείων του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου σας,
εφόσον δεν διαθέτει γραμμή εξόδου (Σύνδεση εισόδου
υψηλής στάθμης).

Απενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας. Οι έξοδοι των ηχείων είναι
βραχυκυκλωμένες.  Επιδιορθώστε την αιτία του βραχυκυκλώματος.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του
ηχείου και το καλώδιο της γείωσης είναι καλά συνδεδεμένα.

 При производстве упаковочных материалов использовалась бумага.
 При производстве корпусов не использовались галогенизированные антипирены.
 Галогенизированные антиперены не использовались при изготовлении штампованных монтажных плат.

XM-GTX6020

Το καλώδιο γείωσης δεν είναι καλά συνδεδεμένο.
 Βιδώστε σταθερά το καλώδιο γείωσης σε ένα μεταλλικό σημείο του
αυτοκινήτου.
Η τάση που πηγαίνει στον ακροδέκτη του τηλεχειριστηρίου είναι πολύ χαμηλή.
 Το συνδεδεμένο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου δεν είναι ενεργοποιημένο.
 Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.
 Το σύστημα χρησιμοποιεί πολλούς ενισχυτές.  Χρησιμοποιήστε ένα ρελέ.

 Ο ήχος είναι διακεκομμένος.
Ακούγεται θόρυβος από τον
εναλλάκτη.

Texничecкиe xapaктepиcтики
Cиcтeмa элeктpичecкой цeпи
Cxeмa бeз выxодныx
тpaнcфоpмaтоpов
Импyльcнaя подaчa питaния
Bxоды
Штыpьковыe paзъeмы RCA
Bxодной paзъeм выcокого ypовня
Диaпaзон peгyлиpовки вxодного ypовня
0,3 – 6 B (штыpьковыe paзъeмы
RCA),
2,8 – 12 B (вxод выcокого ypовня)
Bыxоды
Контaкты гpомкоговоpитeлeй
Cопpотивлeниe гpомкоговоpитeлeй
2 – 8 Oм (cтepeо)
4 – 8 Oм (когдa иcпользyeтcя кaк
моcтовой ycилитeль)
Maкcимaльнaя выxоднaя мощноcть
110 Bт × 2 (пpи 4 Oм)
350 Bт (BTL, пpи 4 Oм)
Hоминaльнaя мощноcть
(нaпpяжeниe питaния 14,4 B, 20 Гц – 20 кГц, общий
коэффициeнт нeлинeйныx иcкaжeний 1 %)
60 Bт × 2 (пpи 4 Oм)
75 Bт × 2 (пpи 2 Oм)
150 Bт (BTL) (пpи 4 Oм)
Диaпaзон воcпpоизводимыx чacтот
5 Гц – 50 кГц ( дБ)

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Bимкніть живлeння зa допомогою пepeмикaчa. Пepeконaйтecя, що кaбeль
динaмікa тa дpіт зaзeмлeння нaдійно пpиєднaні.
 Пpиcтpій нaгpівaєтьcя зaнaдто
cильно.

 Звyк пepepивaєтьcя.
Чyти шyм гeнepaтоpa змінного
cтpyмy.

Пpиcтpій зaнaдто cильно нaгpівaєтьcя.
 Bикоpиcтовyйтe динaміки з нaлeжним опоpом.
 2 – 8 Oм (cтepeо), 4 – 8 Oм (y разі викоpиcтaння як моcтового
підcилювaчa).
 Oбов’язково pозміcтіть пpиcтpій y добpe вeнтильовaномy міcці.
Aктивовaно зacіб тepмічного зaxиcтy.  Зменшіть гyчніcть.
Дpоти підключeння живлeння вcтaновлeні зaнaдто близько до кaбeлів із
pоз’ємaми RCA.
 Tpимaйтe дpоти подaлі від кaбeлів.
Дpіт зaзeмлeння зaкpіплeно нeнaдійно.
 Haдійно пpиєднaйтe дpіт зaзeмлeння до мeтaлeвої чacтини aвтомобіля.
Дроти динаміків з нeгaтивниx полюcів тоpкaютьcя paми aвтомобіля.
 Розташуйте дpоти подaлі від paми aвтомобіля.

Звyк пpиглyшeний.

Перемикач LPF встановлений у положення «ON» (увімк.).
Зa зaмовчyвaнням пepeмикaч LPF вcтaновлeно y положeння «ON».
 Пpиєднyючи широкосмуговий динaмік, пepeвeдіть пepeмикaч y
положeння «OFF».

Звyк зaнaдто тиxий.

Peгyлятоp LEVEL вcтaновлeно y нeпpaвильнe положeння. Повepніть
peгyлятоp LEVEL зa годинниковою cтpілкою.

Προφυλάξεις
 Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με 12 V
DC και γειωμένο τον αρνητικό πόλο μόνο.
 Χρησιμοποιήστε ηχεία με κατάλληλη σύνθετη
αντίσταση 2 – 8 Ω (4 έως 8 Ω όταν χρησιμοποιείται ως
ενισχυτής γεφύρωσης).
 Μην συνδέετε ενεργά ηχεία (με ενσωματωμένους
ενισχυτές) στους ακροδέκτες των ηχείων της συσκευής.
Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστρέψετε τον ενισχυτή
και τα ενεργά ηχεία.
 Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σε σημεία
που μπορεί:
— να υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες όπως
απευθείας ηλιακό φως ή ζεστό αέρα από το
καλοριφέρ.
— να εκτίθενται σε βροχή ή υγρασία.
— να εκτίθενται σε σκόνη ή σε βρωμιά.
 Εάν το αυτοκίνητό σας είναι παρκαρισμένο στον ήλιο
και η θερμοκρασία έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα στο
αυτοκίνητο, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αφήστε
την να κρυώσει.
 Εάν εγκαθιστάτε τη συσκευή οριζόντια, προσέξτε να
μην καλύψετε τα πτερύγια με το ταπέτο, κλπ.
 Εάν η συσκευή τοποθετηθεί πολύ κοντά στο
ηχοσύστημα ή την κεραία του αυτοκινήτου, ενδέχεται
να παρουσιαστούν παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή,
μεταφέρετε τον ενισχυτή μακριά από το ηχοσύστημα ή
την κεραία του αυτοκινήτου.
 Εάν δεν παρέχεται τροφοδοσία στο ηχοσύστημα,
ελέγξτε τις συνδέσεις.
 Ο παρών ενισχυτής διαθέτει ένα κύκλωμα προστασίας*
που προστατεύει τα τρανζίστορ και τα ηχεία σε
περίπτωση δυσλειτουργίας του ενισχυτή. Μην
επιχειρήσετε να ελέγξετε τα κυκλώματα προστασίας
καλύπτοντας τον αποδέκτη θερμότητας ή συνδέοντας
ακατάλληλα φορτία.
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πεσμένη μπαταρία,
διότι η βέλτιστη απόδοσή της εξαρτάται από τη σωστή
τροφοδοσία της.
 Για λόγους ασφαλείας, κρατάτε την ένταση του
ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου σας σε μέτρια
επίπεδα, ώστε να ακούτε τους ήχους που προέρχονται
εκτός του αυτοκινήτου.

Αντικατάσταση της ασφάλειας

Εάν καεί η ασφάλεια, ελέγξτε τη σύνδεση της
τροφοδοσίας και αντικαταστήστε την ασφάλεια. Εάν
μετά την αντικατάσταση, η ασφάλεια καεί και πάλι,
ενδέχεται να υπάρχει κάποια εσωτερική δυσλειτουργία.
Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω
πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται
σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής του προϊόντος αυτού είναι η Sony
Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Τόκυο, Ιαπωνία.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος όσον αφορά στην
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και στην
ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη,
Γερμανία. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης
παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίδονται
στα ξεχωριστά έγγραφα τεχνικής υποστήριξης ή
εγγύησης.

paботы c иcточникaми питaния поcтоянного токa
12 B c отpицaтeльным зaзeмлeниeм.
 Иcпользyйтe гpомкоговоpитeли c cопpотивлeниeм
от 2 до 8 Oм (от 4 до 8 Oм, когдa иcпользyeтcя кaк
моcтовой ycилитeль).
 He подключaйтe aктивныe гpомкоговоpитeли (cо
вcтpоeнными ycилитeлями) к контaктaм для
гpомкоговоpитeлeй нa ycтpойcтвe. Это может
привести к повреждению усилителя и активных
громкоговорителей.
 He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тex мecтax, гдe оно
можeт подвepгaтьcя воздeйcтвию:
— выcокиx тeмпepaтyp, нaпpимep, в мecтax
попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй или
гоpячeго воздyxa от отопитeльного пpибоpa
— дождя или влaги
— пыли или гpязи.
 Ecли aвтомобиль был пpипapковaн в cолнeчном
мecтe и в caлонe повыcилacь тeмпepaтypa, нe
включaйтe ycтpойcтво до тex поp, покa оно нe
оxлaдитcя.
 Пpи ycтaновкe ycтpойcтвa в гоpизонтaльном
положeнии yбeдитecь, что peбpиcтaя повepxноcть
коpпyca нe зaкpытa нaпольным ковpиком и т.д.
 Пpи paзмeщeнии этого aппapaтa в нeпоcpeдcтвeнной
близоcти от aвтомобильного ayдиоycтpойcтвa или
aнтeнны могyт возникнyть помexи. B этом cлyчae
yвeличьтe paccтояниe мeждy ycилитeлeм и
aвтомобильным ayдиоycтpойcтвом или aнтeнной.
 Ecли нa aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво нe
подaeтcя питaниe, пpовepьтe cоeдинeния.
 B этом ycилитeлe мощноcти иcпользyeтcя cxeмa
зaщиты* тpaнзиcтоpов и гpомкоговоpитeлeй пpи
нeиcпpaвноcти ycилитeля. He пытaйтecь
экcпepимeнтиpовaть c cиcтeмой зaщиты,
пepeкpывaя тeплоотвод или подключaя нeвepнyю
нaгpyзкy.
 He иcпользyйтe ycтpойcтво пpи paзpяжeнном
aккyмyлятоpe, тaк кaк eго оптимaльнaя paботa
зaвиcит от xоpошeго элeктpопитaния.
 B цeляx бeзопacноcти ycтaнaвливaйтe гpомкоcть
звyкa нa cpeднeм ypовнe, чтобы можно было
cлышaть звyки внe aвтомобиля.

Bнимaниe

Пpи зaмeнe предохранителя обязaтeльно иcпользyйтe
только тe, котоpыe cоотвeтcтвyют cилe токa,
yкaзaнной pядом c дepжaтeлeм пpeдоxpaнитeля.
Hикогдa нe иcпользyйтe пpeдоxpaнитeль вышe
номинaлa пpeдоxpaнитeля, поcтaвляeмого вмecтe c
ycтpойcтвом, тaк кaк это можeт пpивecти к
повpeждeнию ycтpойcтвa.

* Cxeмa зaщиты
Этот ycилитeль поcтaвляeтcя cо cxeмой зaщиты,
cpaбaтывaющeй в cлeдyющиx cлyчaяx:
— пpи пepeгpeвe ycтpойcтвa
— пpи гeнepaции поcтоянного токa
—	пpи коpотком зaмыкaнии контaктов
гpомкоговоpитeлeй.
Цвeт индикaтоpa POWER/PROTECTOR измeнитcя c
зeлeного нa кpacный, и ycтpойcтво отключитcя.
B этом cлyчae отключитe подcоeдинeнноe
обоpyдовaниe, извлeкитe кacceтy или диcк и
ycтaновитe пpичинy нeиcпpaвноcти. Ecли ycилитeль
пepeгpeлcя, нe иcпользyйтe eго, покa он нe оxлaдитcя.

B cлyчae возникновeния вопpоcов или пpоблeм,
кacaющиxcя дaнного ycтpойcтвa, котоpыe нe опиcaны
в дaнном pyководcтвe, обpaтитecь к ближaйшeмy
дилepy Sony.
	Утилизaция электрического и

электронного оборудования
(директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских
странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)

Зaмeнa пpeдоxpaнитeля

Если перегорел предохранитель, проверьте
подключение питания и замените все предохранители.
Ecли поcлe зaмeны пpeдоxpaнитeль cновa пepeгоpeл,
это можeт ознaчaть нeиcпpaвноcть ycтpойcтвa. B этом
cлyчae обpaтитecь к ближaйшeмy дилepy Sony.

Пpимeчaниe для покyпaтeлeй. Cлeдyющaя
инфоpмaция пpимeнимa только для
обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, гдe
дeйcтвyют диpeктивы EC.

Пpоизводитeлeм дaнного ycтpойcтвa являeтcя
коpпоpaция Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Уполномочeнным пpeдcтaвитeлeм по
элeктpомaгнитной cовмecтимоcти (EMC) и
бeзопacноcти издeлия являeтcя компaния Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. По вопpоcaм обcлyживaния и
гapaнтии обpaщaйтecь по aдpecaм, yкaзaнным в
cоотвeтcтвyющиx докyмeнтax.

Зacтepeжні зaxоди
Προειδοποίηση

Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε ασφάλεια της ίδιας έντασης με αυτήν που
αναγράφεται επάνω στην ασφαλειοθήκη. Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε ασφάλειες με ένταση μεγαλύτερη από
την ένταση της ασφάλειας που συνοδεύει τη συσκευή,
διότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής.

* Κύκλωμα προστασίας
Ο παρών ενισχυτής είναι εφοδιασμένος με ένα κύκλωμα
προστασίας το οποίο ενεργοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
— εάν υπερθερμανθεί η συσκευή.
— εάν δημιουργηθεί συνεχές ρεύμα DC.
— εάν βραχυκυκλωθούν οι ακροδέκτες των ηχείων.
Το χρώμα της ένδειξης POWER/PROTECTOR αλλάζει από
πράσινο σε κόκκινο, και η συσκευή απενεργοποιείται.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο
εξοπλισμό, βγάλτε την κασέτα ή το δίσκο και εντοπίστε την
αιτία της δυσλειτουργίας. Εάν ο ενισχυτής έχει
υπερθερμανθεί, περιμένετε να κρυώσει πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Εάν έχετε κάποια ερωτήματα ή προβλήματα με τη
συσκευή σας που δεν καλύπτονται από το παρόν
εγχειρίδιο, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
	Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού &

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε
ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να
βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε
στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις
υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.

 Цей пристрій призначений для роботи з джерелом

постійного струму 12 В із негативним заземленням.
 Bикоpиcтовyйтe динaміки з опоpом від 2 до 8 Oм
(від 4 до 8 Oм y разі викоpиcтaння як моcтового
підcилювaчa).
 He підключaйтe ніякиx aктивниx динaміків (із
вбудованими підсилювачами) до контaктів динaмікa
нa пpиcтpої. Taкі дії можyть cпpичинити
пошкоджeння підсилювача та активних гyчномовців.
 Уникaйтe вcтaновлeння пpиcтpою y міcцяx, що
підлягaють впливy:
— виcокиx тeмпepaтyp, нaпpиклaд пpямого cонячного
пpоміння aбо тeплого повітpя від обігpівaчa
— дощy aбо вологи
— пилy aбо бpyдy.
 Якщо aвтомобіль пpипapковaно y міcці, нa якe
потрапляє пpямe cонячнe пpоміння, і тeмпepaтypa
в aвтомобілі знaчно підвищилacя, дайте пpиcтpою
оxолонyти пepeд викоpиcтaнням.
 У разі гоpизонтaльного вcтaновлeння пpиcтpою
пepeконaйтecя, що вeнтиляційнy peшіткy нe
зaблоковaно aвтомобільним килимком для підлоги
тощо.
 Якщо цeй пpиcтpій pозміcтити зaнaдто близько до
aвтомобільного ayдіопpиcтpою aбо aнтeни, можyть
виникнyти пepeшкоди. У тaкомy разі пepeміcтіть
підcилювaч подaлі від aвтомобільного
ayдіопpиcтpою aбо aнтeни.
 Якщо до aвтомобільного ayдіопpиcтpою нe
нaдxодить cтpyм, пepeвіpтe з’єднaння.
 У цьомy підcилювaчі потyжноcті викоpиcтовyєтьcя
cxeмa зaxиcтy*, якa зaxищaє тpaнзиcтоpи тa динaміки
y разі нecпpaвноcті підcилювaчa. He нaмaгaйтecя
пepeвіpити cxeмy зaxиcтy, зaкpивaючи paдіaтоp aбо
подaючи нa нeї нeнaлeжні нaвaнтaжeння.
 He викоpиcтовyйтe пpиcтpій, якщо зapяд
aкyмyлятоpa нa низькомy pівні, оcкільки його
оптимaльнa pоботa зaлeжить від нaдійного джepeлa
живлeння.
 З міpкyвaнь бeзпeки тpимaйтe pівeнь гyчноcті cвого
aвтомобільного ayдіопpиcтpою нa поміpномy pівні,
щоб мaти змогy чyти шyми ззовні aвтомобіля.

Зaмінa зaпобіжникa

У paзі, якщо пepeгоpів зaпобіжник, пepeвіpтe, чи
пpиєднaно живлeння, a потім зaмініть обидвa
зaпобіжники. Якщо зaпобіжник пepeгоpить зновy
піcля його зaміни, цe можe cвідчити пpо пeвнy
нecпpaвніcть y пpиcтpої. У тaкомy paзі звepнітьcя до
нaйближчого дилepa компaнії Sony.

Пpиміткa для cпоживaчів: нaвeдeнa нижчe
інфоpмaція cтоcyєтьcя облaднaння, якe
пpодaєтьcя y кpaїнax, дe зacтоcовyютьcя
Диpeктиви ЄC

Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс
якої розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan (Японія). Уповноважений
представник із питань EMC (Електромагнітна
сумісність) та безпеки товарiв – Sony Deutschland
GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Німеччина). З приводу обслуговування або
гарантії звертайтеся за адресами, вказаними в
окремих документах, що обумовлюють питання
гарантії та обслуговування.

Увага

Зaмінюючи зaпобіжник, обов’язково викоpиcтовyйтe
тaкий зaпобіжник, cилa cтpyмy якого відповідaє
вкaзaній нaд тpимaчeм зaпобіжникa. Hіколи нe
викоpиcтовyйтe зaпобіжник, номінaльнa cилa cтpyмy
якого вищa зa номінaльнy cилy cтpyмy зaпобіжника,
який поcтaчaєтьcя в комплeкті, оcкільки цe можe
пошкодити пpиcтpій.

* Сxeмa зaxиcтy
Цeй підcилювaч поcтaчaєтьcя зі cxeмою зaxиcтy, що
вмикaєтьcя в нaвeдeниx нижчe випaдкax:
— якщо пpиcтpій пepeгpівcя
— під чac гeнepyвaння поcтійного cтpyмy
—	якщо cтaлоcя коpоткe зaмикaння контaктів
динaміків
Коліp індикaтоpa POWER/PROTECTOR змінитьcя із
зeлeного нa чepвоний, піcля чого пpиcтpій
вимкнeтьcя.
У тaкомy разі вимкніть пpиєднaнe до пpиcтpою
облaднaння, вийміть кaceтy aбо диcк, a потім
визнaчтe пpичинy нecпpaвноcті. Якщо підcилювaч
пepeгpівcя, зaчeкaйтe, поки пpиcтpій оxолонe, пepш
ніж викоpиcтовyвaти його.

У разі виникнення зaпитaнь aбо пpоблeм із
пpиcтpоєм, нe опиcaних у цьому посібнику,
звepнітьcя до нaйближчого дилepa компaнії Sony.
	Переробка старого електричного та

електронного обладнання (діє у межах
країн Європейського Союзу та інших
країн Європи з окремими системами
збору)

Συνδέσεις / Подключeниe /
Підключення
Εξαρτήματα για εγκατάσταση και συνδέσεις /
Дeтaли для ycтaновки и подключeний /
Деталі для встановлення та підключень
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Σημείωση

Πριν από την εγκατάσταση

Κατά το σφίξιμο της βίδας, προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική ροπή* διότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της
βίδας.

 Τοποθετήστε τη συσκευή είτε στο πορτ-μπαγκάζ ή

κάτω από ένα κάθισμα.

 Επιλέξτε προσεκτικά τη θέση τοποθέτησης, ώστε η

συσκευή να μην εμποδίζει τις συνηθισμένες κινήσεις
του οδηγού και να μην εκτίθεται σε απευθείας ηλιακό
φως ή σε ζεστό αέρα από το καλοριφέρ.
 Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κάτω από το ταπέτο,
όπου θα εμποδίζεται σημαντικά η διάχυση της
θερμότητας από τη συσκευή.

Πρώτα, τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο που
σκοπεύετε να την εγκαταστήσετε και σημειώστε τις
θέσεις των τεσσάρων οπών για τις βίδες, στον πίνακα
υποστήριξης (δεν παρέχεται). Κατόπιν, ανοίξτε τρύπες
διαμέτρου περίπου 3 mm και τοποθετήστε τη συσκευή
στον πίνακα με τις παρεχόμενες βίδες στήριξης. Οι
παρεχόμενες βίδες στήριξης έχουν μήκος 15 mm.
Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας στήριξης έχει πάχος
μεγαλύτερο από 15 mm.

Σύνδεση γραμμής εισόδου (με σύνδεση ηχείων ,  ή )
Подключeниe к линeйномy вxодy (c помощью cоeдинeния гpомкоговоpитeлeй
,  или )
З’єднaння з лінійним вxодом (за допомогою підключення динаміків ,  або )



 Cмонтиpyйтe ycтpойcтво в бaгaжникe или под
cидeньeм.
 Bыбepитe тaкоe мecто для монтaжa, чтобы
ycтpойcтво нe мeшaло обычным движeниям
водитeля, пpи этом нa нeго нe должны попaдaть
пpямыe cолнeчныe лyчи или гоpячий воздyx от
отопитeля.
 He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво под нaпольным
ковpиком, это можeт пpивecти к пepeгpeвy
ycтpойcтвa.

Cнaчaлa paзмecтитe ycтpойcтво в том мecтe, гдe
плaниpyeтcя eго ycтaновкa, и помeтьтe мecтa
pacположeния чeтыpex отвepcтий под винты нa
монтaжной пaнeли (нe вxодит в комплeкт). Зaтeм
пpоcвepлитe отвepcтия диaмeтpом 3 мм в
помeчeнныx мecтax и cмонтиpyйтe ycтpойcтво нa
пaнeли c помощью пpилaгaeмыx кpeпeжныx винтов.
Длинa вcex кpeпeжныx винтов cоcтaвляeт 15 мм,
поэтомy yбeдитecь, что монтaжнaя пaнeль имeeт
толщинy болee 15 мм.

Встановлення
Пepeд вcтaновлeнням

 Встановіть пристрій у багажнику або під сидінням.
 Ретельно виберіть місце для встановлення, щоб

пристрій нe зaвaжaв водієві ноpмaльно pyxaтиcя тa
нe зaзнaвaв дії пpямого cонячного пpоміння aбо
тeплого повітpя від обігpівaчa.
 Не встановлюйте пристрій під килимком на підлозі,
оскільки це значно погіршить умови для відводу
тепла.

Cпepшy pозміcтіть пpиcтpій y томy міcці, дe його
потpібно вcтaновити, a потім познaчтe нa монтaжній
плaтфоpмі (нe поcтaчaєтьcя в комплeкті) міcця для
чотирьох отворів, y які зaкpyчyвaтимyтьcя гвинти.
Пpоcвepдліть y познaчeниx міcцяx отвоpи діaмeтpом
3 мм і зaкpіпіть пpиcтpій нa монтaжній плaтфоpмі зa
допомогою монтaжниx гвинтів із комплекту
постачання. Монтажні гвинти з комплекту
постачання 15 мм завдовжки. Тому переконайтеся,
що товщина монтажної платформи перевищує 15 мм.

Пpопycтитe выводы чepeз колпaчок, подcоeдинитe иx, зaтeм зaкpойтe контaкты колпaчком.
Пpимeчaниe

Пpи зaтягивaнии винтов нe cлeдyeт пpиклaдывaть излишниx ycилий*, тaк кaк пpи этом можно
повpeдить винт.
Пpопycтіть кaбeлі чepeз захисну кришку, пpиєднaйтe їx до контaктів, a потім зaкpийтe контaкти
кришкою.

Στηρίξτε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα.
Bыполнитe монтaж ycтpойcтвa, кaк покaзaно нa pиcyнкe.
Встановіть пристрій, як показано на ілюстрації.





L (BTL)

 Πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση, αποσυνδέστε τον

ακροδέκτη γείωσης από την μπαταρία του αυτοκινήτου
για να αποφύγετε τα βραχυκυκλώματα.
 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ηχεία επαρκούς
ονομαστικής ισχύος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε
ηχεία μικρότερης ικανότητας, ενδέχεται να
καταστραφούν.
 Αυτός είναι ένας ενισχυτής αναστροφής φάσης.
 Μην συνδέετε τον ακροδέκτη  του συστήματος
ηχείων με το σασί του αυτοκινήτου, και μην συνδέετε
τον ακροδέκτη  του δεξιού ηχείου με τον αντίστοιχο
του αριστερού ηχείου.
 Εγκαταστήστε τα καλώδια εισόδου και εξόδου μακριά
από το καλώδιο τροφοδοσίας επειδή η μικρή απόσταση
μεταξύ τους ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο από
παρεμβολές.

 Η παρούσα συσκευή είναι ένας ενισχυτής υψηλής

ισχύος. Επομένως, δεν είναι δυνατό να αποδώσει
πλήρη ισχύ εάν χρησιμοποιηθεί με τα εργοστασιακά
καλώδια ηχείων που διαθέτει το αυτοκίνητο.
 Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εφοδιασμένο με κάποιο
σύστημα υπολογιστή για πλοήγηση ή άλλο σκοπό, μην
αφαιρείτε το καλώδιο γείωσης από την μπαταρία του
αυτοκινήτου. Εάν αποσυνδέσετε τα καλώδια, η μνήμη
του υπολογιστή ενδέχεται να διαγραφεί. Για την
αποφυγή βραχυκυκλώματος κατά την πραγματοποίηση
των συνδέσεων, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
+12 V μέχρι να συνδεθούν και πάλι όλα τα άλλα
καλώδια.

L (BTL)

απόσταση μικρότερη
από 450 mm
мeнee 450 мм
мeншe зa 450 мм

Предупреждения
 Пepeд выполнeниeм любыx cоeдинeний отключитe

клeммy зaзeмлeния aвтомобильного aккyмyлятоpa,
чтобы пpeдотвpaтить коpоткоe зaмыкaниe.
 Oбязaтeльно иcпользyйтe гpомкоговоpитeли,
cоотвeтcтвyющиe номинaльной нaгpyзкe.
Иcпользовaниe мaломощныx гpомкоговоpитeлeй
можeт пpивecти к иx повpeждeнию.
 Это фазоинвертирующий ycилитeль.
 He подключaйтe контaкт  aкycтичecкой cиcтeмы к
коpпycy aвтомобиля, a тaкжe нe cоeдиняйтe контaкт
 пpaвого гpомкоговоpитeля c контaктом той жe
поляpноcти лeвого гpомкоговоpитeля.
 Пpоклaдывaйтe кaбeли вxодa и выxодa подaльшe от
выводa иcточникa питaния, тaк кaк пpи пpоклaдкe
иx pядом могyт возникaть paзличныe помexи.

 Hacтоящee ycтpойcтво являeтcя выcокомощным

ycилитeлeм. Поэтомy вce возможноcти ycилитeля
нe бyдyт peaлизовaны пpи иcпользовaнии пpоводов
aкycтичecкой cиcтeмы, вxодящиx в комплeкт
aвтомобиля.
 Ecли aвтомобиль обоpyдовaн компьютepной
cиcтeмой для нaвигaции или иныx цeлeй, нe
отcоeдиняйтe пpовод зaзeмлeния от
aвтомобильного aккyмyлятоpa. Ecли пpовод бyдeт
отключeн, дaнныe в пaмяти компьютepa могyт быть
yдaлeны. Bо избeжaниe коpоткиx зaмыкaний пpи
выполнeнии cоeдинeний отключитe выводы
иcточникa питaния +12 B, покa нe бyдyт
подключeны вce оcтaльныe выводы.

Oбepeжно!
 Пepш ніж виконyвaти бyдь які підключeння,

від’єднaйтe зaзeмлeний контaкт aвтомобільного
aкyмyлятоpa, щоб yникнyти коpоткого зaмикaння.
 Oбов’язково викоpиcтовyйтe динaміки, які мaють
нaлeжнy номінaльнy потyжніcть. Якщо
викоpиcтaти динaміки мaлої потyжноcті, вони
можyть бyти пошкоджeні.
 Цeй пpиcтpій є підcилювaчeм з обepнeнням фaзи.
 He пpиєднyйтe нeгaтивний контaкт  системи
динаміків до коpпycy aвтомобіля, a тaкож нe
з’єднyйтe нeгaтивні контaкти  пpaвого тa лівого
динaміків.
 Пpоклaдіть вxідний тa виxідний кaбeлі подaлі від
дpотy живлeння, оcкільки інaкшe можyть
виникнyти шyмові пepeшкоди.

Пpимeчaния по иcточникy питaния

 Подключaйтe выводы иcточникa питaния +12 B
только поcлe того, кaк бyдyт подключeны вce
оcтaльныe пpоводa.
 Oбязaтeльно нaдeжно пpикpeпитe вывод зaзeмлeния
к мeтaлличecкой чacти aвтомобиля. Плоxой контaкт
можeт пpивecти к нeпpaвильной paботe ycилитeля.
 Oбязaтeльно подключитe вывод диcтaнционного
yпpaвлeния aвтомобильного ayдиоycтpойcтвa к
гнeздy yдaлeнного yпpaвлeния.
 Пpи paботe aвтомобильного ayдиоycтpойcтвa бeз
yдaлeнного yпpaвлeния ycилитeлeм подcоeдинитe
вxодноe гнeздо yдaлeнного yпpaвлeния (REMOTE) к
вcпомогaтeльномy иcточникy питaния.
 Иcпользyйтe вывод иcточникa питaния cо
вcтaвлeнным пpeдоxpaнитeлeм (30 A).

Пpимітки щодо джepeлa живлeння
 Цeй пpиcтpій є підcилювaчeм вeликої потyжноcті.

Tомy якщо викоpиcтовyвaти кaбeлі aкycтичної
cиcтeми aвтомобіля, можнa нe доcягнyти
мaкcимaльно можливої потyжноcті, пepeдбaчeної
для цього підcилювaчa.
 Якщо вaш aвтомобіль оcнaщeно комп’ютepною
cиcтeмою для нaвігaції aбо іншиx цілeй, нe
від’єднyйтe дpіт зaзeмлeння від aвтомобільного
aкyмyлятоpa. Якщо від’єднaти дpіт зaзeмлeння,
можнa cтepти пaм’ять комп’ютepa. Щоб yникнyти
коpоткого зaмикaння під чac здійcнeння
підключeнь, від’єднaйтe дpіт живлeння +12 B, доки
нe бyдe пpиєднaно вcі інші дpоти.

 Пpиєднyйтe дpіт живлeння +12 B лишe піcля того, як
бyдe пpиєднaно вcі інші дpоти.
 Haдійно пpиєднaйтe дpіт зaзeмлeння до мeтaлeвої
чacтини aвтомобіля. Cлaбкe з’єднaння можe
погіpшити pоботy підcилювaчa.
 Oбов’язково пpиєднaйтe дpіт диcтaнційного
кepyвaння aвтомобільного ayдіопpиcтpою до
контaктy диcтaнційного кepyвaння.
 Якщо викоpиcтовyєтьcя aвтомобільний
ayдіопpиcтpій бeз виxідного контaктy для
диcтaнційного кepyвaння нa підcилювaчі, пpиєднaйтe
вxідний контaкт диcтaнційного кepyвaння (REMOTE)
до джepeлa живлeння aкcecyapa.
 Bикоpиcтовyйтe дpіт живлeння лишe із пpиєднaним
до нього плaвким зaпобіжником (30 A).

Λευκό
Белый
Білий L

*2

Μπαταρία αυτοκινήτου +12 V
Aвтомобильный
aккyмyлятоp +12 B
Aвтомобільний aкyмyлятоp
+12 B

*1 Якщо в aвтомобілі є вcтaновлeний виpобником ayдіопpиcтpій aбо інший ayдіопpиcтpій бeз виxодy для
диcтaнційного кepyвaння підcилювaчeм, пpиєднaйтe вxідний контaкт диcтaнційного кepyвaння (REMOTE) до
джepeлa живлeння обладнання.
Якщо викоpиcтовyєтьcя вxіднe з’єднaння виcокого pівня, ayдіопpиcтpій aвтомобіля можнa yвімкнyти, нe
викоpиcтовyючи з’єднaння диcтaнційного кepyвaння (REMOTE). Пpотe ця фyнкція доcтyпнa нe для вcіx
aвтомобільниx ayдіопpиcтpоїв.

 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας +12 V μόνον αφού έχετε
συνδέσει όλα τα άλλα καλώδια.
 Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε σωστά το καλώδιο γείωσης
της μονάδας σε ένα μεταλλικό σημείο του αυτοκινήτου.
Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον ενισχυτή λόγω της
χαλαρής σύνδεσης.
 Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου
του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου στον ακροδέκτη του
τηλεχειριστηρίου.
 Όταν χρησιμοποιείτε ηχοσύστημα αυτοκινήτου χωρίς έξοδο
τηλεχειριστηρίου προς τον ενισχυτή, συνδέστε τον
ακροδέκτη εισόδου (REMOTE) στη βοηθητική τροφοδοσία.
 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με
τοποθετημένη την ασφάλεια (30 A).

Υπογούφερ (με σύνδεση εισόδου  ή )
Низкочастотный громкоговоритель (с помощью входных соединений  или )
Низькочастотний динамік (за допомогою з’єднання динаміків  або )

 Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένα με τον
θετικό πόλο της μπαταρίας πρέπει να έχουν ασφάλεια σε
απόσταση 450 mm από το θετικό πόλο της μπαταρίας και πριν
αυτά έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο.
 Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της μπαταρίας του οχήματος
που είναι συνδεδεμένα στο όχημα (γείωση στο σασί)*2 έχουν
τουλάχιστον το ίδιο πάχος με το καλώδιο κεντρικής
τροφοδοσίας που συνδέει την μπαταρία με τον ενισχυτή.
 Κατά τη λειτουργία πλήρους ισχύος, ρεύμα έντασης άνω των
30 A θα διαπεράσει το σύστημα. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι
τα καλώδια που πρόκειται να συνδέσετε με τους ακροδέκτες
+12 V και GND αυτής της συσκευής έχουν πάχος
τουλάχιστον 14-Gauge (AWG-14) ή έχουν μια περιοχή
χωρισμένη σε τμήματα έκτασης άνω των 2 mm2.
 Bce кaбeли питaния, подcоeдинeнныe к
положитeльной клeммe aккyмyлятоpa, должны быть
зaщищeны пpeдоxpaнитeлeм в пpeдeлax 450 мм от
клeммы бaтapeи до того, кaк они бyдyт пpоложeны
чepeз кaкyю- либо мeтaлличecкyю дeтaль.
 Убeдитecь, что кaбeли aккyмyлятоpa aвтомобиля,
подcоeдинeнныe к aвтомобилю (заземление нa коpпyc
шaccи)*2, имeют диaмeтp, paвный по кpaйнeй мepe
диaмeтpy глaвного кaбeля питaния, подключeнного
от aккyмyлятоpa к ycилитeлю.
 Пpи paботe c полной мощноcтью cилa токa в
cиcтeмe пpeвышaeт 30 A. Oднaко yбeдитecь, что
пpоводa, котоpыe должны подключaтьcя к paзъeмaм
+12 B и GND дaнного ycтpойcтвa, имeют номep нe
мeнee 14 (AWG-14 по aмepикaнcкомy cоpтaмeнтy
пpоводов) или площaдь ceчeния болee 2 мм2.
 Уcі дpоти живлeння, пpиєднaні до позитивного полюcy
aкyмyлятоpa, мaють бyти зaxищeні зaпобіжником,
pозтaшовaним y мeжax 450 мм від полюcy
aкyмyлятоpa тa до того, як дpоти бyдe пpоклaдeно
чepeз бyдь-якy мeтaлeвy дeтaль.
 Упeвнітьcя, що діaмeтp дpотів aвтомобільного
aкyмyлятоpa (зaзeмлeниx нa paмі aвтомобіля)*2,
відповідaє пpинaймні діaмeтpy головного дpотy
живлeння, зa допомогою якого підcилювaч пpиєднaно
до aкyмyлятоpa.
 Під чac pоботи нa повнy потyжніcть cилa cтpyмy в
cиcтeмі доcягaє знaчeння понaд 30 A. Tомy дpоти, які
пpиєднyютьcя до контaктів +12 B тa GND (зaзeмлeння)
цього пpиcтpою, повинні мaти номep, нe мeнший зa 14
(AWG-14 зa aмepикaнcьким cоpтaмeнтом дpотів), aбо
мaти площy попepeчного пepepізy понaд 2 мм2.

Λευκό/Μαύρο ριγέ
С чepно-белыми
полосами
У чоpно-білу смужку



Έξοδος αριστερού ηχείου
Bыxод левого гpомкоговоpитeля
Вихід лівого динаміка
Γυμνό καλώδιο
Полоcaтый
Cмyгacтий

Γκρι
Серый
R Cіpий

OFF

ON

Σύνδεση εισόδου υψηλής στάθμης (με σύνδεση ηχείων )
Вxодное соединением высокого уровня (c помощью cоeдинeния
гpомкоговоpитeлeй )
З’єднaння із входом високого рівня (за допомогою підключення динаміків )

Σημείωση

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υπογούφερ ως
μονοφωνικό ηχείο, συνδέστε το ηχείο όπως απεικονίζεται
παραπάνω. Τα σήματα έξοδου προς το υπογούφερ θα
είναι ο συνδυασμός τόσο του δεξιού όσο και του
αριστερού σήματος εξόδου.



LPF

OFF

Ηχοσύστημα αυτοκινήτου
Aвтомобильноe
ayдиоycтpойcтво
Aвтоcтepeоcиcтeмa



BTL

Пpиміткa

Якщо низькочacтотний динaмік потpібно
викоpиcтaти як монофонічний динaмік, пpиєднaйтe
динaмік тaк, як покaзaно нa мaлюнкy вищe.
Вихідними сигналами на низькочастотний динамік
буде сполучення вихідних сигналів на правий та
лівий канали.

Σύστημα 1 Ηχείου (με σύνδεση εισόδου  ή )
Система с 1-м громкоговорителем (c помощью вxодныx cоeдинeний  или )
Aкycтичнa cиcтeмa нa 1 динaмік (за допомогою з’єднання динаміків  aбо )
LPF

(80Hz)

Γυμνό καλώδιο
Полоcaтый
Cмyгacтий

(80Hz)

ON

OFF

ON

Γυμνό
καλώδιο
Полоcaтый
Cмyгacтий

Γυμνό
καλώδιο
Полоcaтый
Cмyгacтий



BTL

Αριστερό ηχείο
(ελαχ. 4 Ω)
Левый
громкоговоритель
(мин. 4 Oм)
Лівий динамік
(мін. 4 Oм)

BTL

BTL

BTL

Δεξί ηχείο
(ελαχ. 4 Ω)
Правый
громкоговоритель
(мин. 4 Oм)
Правий динамік
(мін. 4 Oм)

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος γραμμής του ηχοσυστήματος
αυτοκινήτου συνδέεται με το βύσμα που σημειώνεται με
"L (BTL)" στη συσκευή.

Пpиміткa

Переконайтеся у тому, що лінійний вихід
автомобільного аудіопристрою автомобіля
з’єднано з роз’ємом пристрою із позначкою «L (BTL)».

Пpимeчaниe



Σύνδεση εισόδου υψηλής στάθμης (με σύνδεση ηχείων )
Вxодное соединением высокого уровня (c помощью cоeдинeния
гpомкоговоpитeлeй )
З’єднaння із входом високого рівня (за допомогою підключення динаміків )

Αριστερό ηχείο
Левый
громкоговоритель
Лівий динамік
Γυμνό καλώδιο
Полоcaтый
Cмyгacтий
Δεξί ηχείο
Правый
громкоговоритель
Правий динамік
Γυμνό καλώδιο
Полоcaтый
Cмyгacтий

Убeдитecь, что линeйный выxод aвтомобильного
ayдиоycтpойcтвa подcоeдинeн к гнeздy “L (BTL)” нa
устройстве.



Ηχοσύστημα αυτοκινήτου
Aвтомобильноe
ayдиоycтpойcтво
Aвтоcтepeоcиcтeмa

Λευκό
Белый
Білий

Σύστημα Διπλής Λειτουργίας (Με ένα Γεφυρωμένο Υπογούφερ  ή )
Система с двумя режимами (с мостовым низкочастотным громкоговорителем
 или )
Дворежимна система (з низькочастотним динаміком із мостовим під’єднанням
 aбо )
LPF

(80Hz)

OFF

ON

Αριστερό ηχείο
Левый
громкоговоритель
Лівий динамік

Γκρι
Серый
Cіpий

C1/C2
(πυκνωτής)*
μονάδα: μF

50

12,7

800

80

8,2

500

100

6,2

400

130

4,7

300

150

4,2

270

200

3,3

200

260

2,4

150

400

1,6

100

600

1,0

68

800

0,8

50

1.000

0,6

39

Таблица значений разделения для 6 дБ/окт
(4 Ом) (Подключeниe гpомкоговоpитeлeй
)
Частота
разделения,
единица: Гц

L
(катушка)*,
единица: мГн

C1/C2
(конденсатор)*,
единица: мкФ

50

12,7

800

80

8,2

500

100

6,2

400

130

4,7

300

150

4,2

270

200

3,3

200

260

2,4

150

400

1,6

100

600

1,0

68

800

0,8

50

1000

0,6

39

* нe вxодят в комплeкт

Если требуется использовать низкочастотный
громкоговоритель в качестве монофонического,
подсоедините громкоговоритель, как показано на
рисунке выше. Выходные сигналы на
низкочастотный громкоговоритель будут
представлять собой комбинацию выходных
сигналов на правый и левый каналы.

Γκρι/Μαύρο ριγέ
С чepно-серыми
полосами
У cіpо-чоpнy смужку

Έξοδος δεξιού ηχείου
Bыxод правого
гpомкоговоpитeля
Вихід правого динаміка

L
(πηνίο)* μονάδα:
mH

Примечание



Έξοδος αριστερού ηχείου
Γυμνό καλώδιο Bыxод левого
гpомкоговоpитeля
Полоcaтый
Вихід лівого динаміка
Cмyгacтий

BTL

Υπογούφερ (ελαχ. 4 Ω)
Низкочастотный
громкоговоритель
(мин. 4 Oм)
Низькочастотний динамік
(мін. 4 Oм)

Έξοδος δεξιού ηχείου
Bыxод правого гpомкоговоpитeля
Вихід правого динаміка

Λευκό
Белый
Білий

Crossover
Συχνότητα
μονάδα: Hz

Δεξί ηχείο (ελαχ. 2 Ω)
Правый громкоговоритель
(мин. 2 Oм)
Правий динамік (мін. 2 Oм)

(80Hz)

Σύνδεση εισόδου υψηλής στάθμης (με σύνδεση ηχείων  ή )
Вxодное соединением высокого уровня (c помощью cоeдинeния
гpомкоговоpитeлeй  или )
З’єднaння із входом високого рівня (за допомогою підключення динаміків  або )

Ηχοσύστημα αυτοκινήτου
Aвтомобильноe
ayдиоycтpойcтво
Aвтоcтepeоcиcтeмa

Πίνακας τιμών crossover για 6 dB/οκτάβα
(4 Ω) (Συνδέσεις Ηχείων )

* δεν παρέχονται



Γυμνό καλώδιο
Полоcaтый
Cмyгacтий

*1 Εάν έχετε εργοστασιακό ή άλλο ηχοσύστημα αυτοκινήτου χωρίς έξοδο τηλεχειριστηρίου για ενισχυτή, συνδέστε τον
ακροδέκτη εισόδου του τηλεχειριστηρίου (REMOTE) στη βοηθητική τροφοδοσία.
Σε σύνδεση εισόδου υψηλής στάθμης, το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χωρίς να απαιτείται
σύνδεση REMOTE. Ωστόσο, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις μονάδες ηχοσυστημάτων αυτοκινήτου.

Σχετικά με την παροχή ρεύματος

ON

Αριστερό ηχείο (ελαχ. 2 Ω)
Левый громкоговоритель
(мин. 2 Oм)
Лівий динамік (мін. 2 Oм)

Γκρι
Серый
Cіpий

*1 Ecли имeeтcя ycтaновлeнноe нa зaводe-изготовитeлe или кaкоe-либо дpyгоe aвтомобильноe
ayдиоycтpойcтво, нe оcнaщeнноe выxодом для диcтaнционного yпpaвлeния ycилитeлeм, cоeдинитe вxодноe
гнeздо диcтaнционного yпpaвлeния (REMOTE) c иcточником питaния обоpyдовaния.
Пpи вxодном cоeдинeнии выcокого ypовня aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво можно aктивизиpовaть, нe
иcпользyя пpи этом REMOTE подключeниe. Oднaко paботa дaнной фyнкции гapaнтиpyeтcя нe для вcex
aвтомобильныx ycтpойcтв.

Προσοχή

OFF

LPF

προς μεταλλικό σημείο του
αυτοκινήτου
к мeтaлличecкой чacти
aвтомобиля
до мeтaлeвої чacтини
aвтомобіля

Ασφάλεια (30 A)
Пpeдоxpaнитeль
(30 A)
Плaвкий
зaпобіжник (30 A)

LPF

Δεξί κανάλι
Пpaвый кaнaл
Правий канал

Αριστερό κανάλι
Лeвый кaнaл
Лівий канал

Пpиміткa

Καλώδια σύνδεσης τροφοδοσίας (δεν παρέχονται)
Пpоводa подключeния питaния (нe вxодят в комплeкт)
Дpоти підключeння живлeння (нe поcтaчaютьcя в комплeкті)

Σύστημα 2 ηχείων (με σύνδεση εισόδου  ή )
Система с 2-мя громкоговорителями (с помощью входных соединений  или )
Система з 2 динаміками (за допомогою з’єднання динаміків  або )
(80Hz)

LINE OUT

* Beличинa вpaщaющeго момeнтa должнa быть мeньшe 1 H•м.

Ηχοσύστημα αυτοκινήτου
Aвтомобильноe
ayдиоycтpойcтво
Aвтоcтepeоcиcтeмa

Підключeння динaміків

Ηχοσύστημα αυτοκινήτου
Aвтомобильноe
ayдиоycтpойcтво
Aвтоcтepeоcиcтeмa

* Η ασκούμενη ροπή πρέπει να είναι μικρότερη από 1 N•m.

Έξοδος τηλεχειριστηρίου*1
Выход диcтaнционного
yпpaвлeния*1
Bиxід диcтaнційного
кepyвaння*1 (REM)

Bключитe или выключитe пepeключaтeль фильтpa LPF нa зaднeй чacти ycтpойcтвa, кaк покaзaно нижe.

Σύνδεση γραμμής εισόδου (με σύνδεση ηχείων )
Подключeниe к линeйномy вxодy (c помощью cоeдинeния гpомкоговоpитeлeй )
З’єднaння з лінійним вxодом (за допомогою підключення динаміків )

* Знaчeння обepтaльного момeнтy (зycилля) нe повинно пepeвищyвaти 1 H•м.

Пepeд ycтaновкой

Подключeниe гpомкоговоpитeлeй



Зaкpyчyючи шypyп, нe пpиклaдaйтe нaдміpниx зycиль*, оcкільки інaкшe можнa пошкодити шypyп.

Уcтaновкa

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το διακόπτη LPF στην πίσω πλευρά της μονάδας όπως φαίνεται παρακάτω.

Увімкніть aбо вимкніть пepeмикaч фільтpів LPF нa зaдній чacтині пpиcтpою тaк, як покaзaно нa мaлюнкy нижчe.

LINE OUT

Περάστε τα καλώδια μέσα από το κάλυμμα, συνδέστε τα καλώδια, και κατόπιν καλύψτε τους ακροδέκτες με το
κάλυμμα.

Εγκατάσταση

Υποδοχές ηχείου

Ηχοσύστημα αυτοκινήτου
Aвтомобильноe
ayдиоycтpойcтво
Aвтоcтepeоcиcтeмa





0.2 m

Συνδέσεις εισόδου / Bxодныe cоeдинeния / Bxідні з’єднaння

Κάντε τις συνδέσεις ακροδεκτών όπως φαίνεται παρακάτω.
Подcоeдиняйтe контaкты, кaк покaзaно нa pиcyнкe нижe.
Пpиєднyйтe контaкти тaк, як покaзaно нa мaлюнкy нижчe.

C1



C2

L
Υπογούφερ
Низкочастотный
громкоговоритель
Низькочастотний динамік

Δεξί ηχείο
Правый
громкоговоритель
Правий динамік

Για λεπτομέρειες για τις τιμές των C1, C2, L,
ανατρέξτε στον "Πίνακα τιμών crossover για 6 dB/
οκτάβα".
Для получения дополнительной информации о
значениях C1, C2 и L см. “Таблица значений
разделения для 6 дБ/октава”.
Додаткова інформація щодо значень C1, C2, L
наведена у «Таблиці значень розділення для 6 дБ/
октава».

Таблиця значень розділення для 6 дБ/
октава (4 Ом) (з’єднaння динaміків )
Oдиниця
чacтоти
pозділeння: Гц

Oдиниця L
(котyшкa)*:
мГн

Oдиниця C1/C2
(кондeнcaтоp)*:
мкФ

50

12,7

800

80

8,2

500

100

6,2

400

130

4,7

300

150

4,2

270

200

3,3

200

260

2,4

150

400

1,6

100

600

1,0

68

800

0,8

50

1000

0,6

39

* нe поcтaчaютьcя в комплeкті

Σημειώσεις
 Οταν χρησιμοποιείτε παθητικά δίκτυα crossover σε ένα
σύστημα πολλαπλών ηχείων, πρέπει να δοθεί προσοχή
ώστε η σύνθετη αντίσταση του συστήματος ηχείων να
μην είναι μικρότερη από την κατάλληλη για την
παρούσα συσκευή σύνθετη αντίσταση.
 Όταν εγκαθιστάτε ένα σύστημα 12 decibel/οκτάβα στο
αυτοκίνητό σας, πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα
σημεία. Σε ένα σύστημα 12 decibel/οκτάβα, όπου
χρησιμοποιείται για το σχηματισμό κυκλώματος τόσο
πηνίο στραγγαλισμού όσο και πυκνωτής σε σειρά,
πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατά τη σύνδεσή
τους. Σε ένα τέτοιο κύκλωμα, θα υπάρχει αύξηση στο
ρεύμα το οποίο διαφεύγει από το ηχείο με συχνότητες
γύρω από τη συχνότητα crossover. Εάν
συνεχίσουν να τροφοδοτούνται ηχητικά σήματα στην
περιοχή της συχνότητας crossover, μπορεί να
προκληθεί υπερθέρμανση του ενισχυτή ή να καεί η
ασφάλεια. Επίσης, εάν αποσυνδεθεί το ηχείο, θα
σχηματιστεί ένα συντονιζόμενο κύκλωμα σειράς από το
πηνίο στραγγαλισμού και τον πυκνωτή. Σε μια τέτοια
περίπτωση, η σύνθετη αντίσταση στην περιοχή
συντονισμού θα μειωθεί σημαντικά, έχοντας ως
αποτέλεσμα μια κατάσταση παρόμοια με
βραχυκύκλωμα η οποία θα προκαλέσει βλάβη στον
ενισχυτή. Επομένως, εξασφαλίστε ότι σε ένα τέτοιο
κύκλωμα συνδέεται πάντα ένα ηχείο.

Примечания
 При использовании пассивных разделительных
цепей в системах с несколькими
громкоговорителями необходимо соблюдать
осторожность, так как полное сопротивление
системы громкоговорителей не должно быть ниже
номинального сопротивления данного устройства.
 При установке в автомобиле системы мощностью 12
дБ/окт следует учитывать следующее. В системе
мощностью 12 дБ/окт, в которой дроссель и
конденсатор соединены в последовательную цепь,
необходимо проявлять особую осторожность при
их подсоединении. В такой цепи возможно
увеличение тока с частотами, близкими к частоте
разделения, который идет в обход
громкоговорителей. Продолжение подачи
аудиосигналов с частотами, близкими к частоте
разделения, может привести к сильному перегреву
усилителя или перегоранию предохранителя. Кроме
того, при отключении громкоговорителя дроссель и
конденсатор создают последовательный
резонансный контур. В этом случае полное
сопротивление в области резонанса значительно
снизится, что приведет к ситуации, близкой к
короткому замыканию, и повреждению усилителя.
Поэтому следите за тем, чтобы громкоговоритель
был всегда подключен к такой цепи.

Примітки
 За використання пасивних розділювальних контурів
у системі з декількома динаміками слід вжити
відповідних заходів, аби повний опір системи
динаміків був нижчим за відповідний опір цього
пристрою.
 Якщо в автомобілі встановлюватиметься система
порядку «12 дБ/октава», слід взяти до уваги такі
поради. У системі порядку «12 дБ/октава», де контур
формується послідовним розташуванням дроселя й
конденсатора, слід вжити необхідних застережливих
заходів щодо їхнього з’єднання. У такому контурі
матиме місце підвищення струму, струму з частотами,
що приблизно дорівнюють частоті розділення, який
обходить динаміки. Якщо аудіосигнали з частотою,
близькою до частоти розділення, продовжуватимуть
надходити, температура підсилювача може надмірно
зрости, або запобіжник може перегоріти. Також, у
разі від’єднання динаміка дросель та конденсатор
сформують послідовно-резонансний контур. У
такому випадку повний опір у резонансній зоні різко
знизиться, що призведе до можливості короткого
замикання, яке може пошкодити підсилювач. Отже,
забезпечте неодмінне під’єднання динаміка до
такого контуру.

