Ghid rapid de utilizare subwoofer activ în incinta- Model 11PT250
Vă mulțumim pentru alegerea produselor marca Kicker. Subwooferele KICKER BassStation asigură o
economie de spațiu incredibilă oferind cea mai rapidă și ușoară modalitate de a adăuga un subwoofer
în mașină. Aceste sisteme au fost setate cu maximă precizie de către inginerii Kicker pentru a livra
performanță uimitoare și sunet clar fără a fi nevoie de setări aditionale.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ
Funcționarea continuă, prelungită a amplificatorului, difuzorului sau subwooferului supralimentat,
distorsionat sau la capacitate redusă poate determina supraîncălzirea sistemului dumneavoastră
audio, ceea ce poate conduce la izbucnirea unui incendiu și deteriorarea unor componente ale
sistemului sau chiar ale mașinii. Amplificatoarele necesită ventilație deschisă de până la 10 cm.
Subwooferele trebuie montate cu o distanță de cel puțin 1 inch (2,5 cm) între partea frontală a
difuzorului și orice suprafață.

Specificatii tehnice
Diametru
Impedanță
Putere de ieșire maximă (W)
Putere de ieșire nominală
Sensibilitate
Nivel scăzut:
Nivel ridicat:
Opțiuni de pornire

25 cm/ 10"
4 ohms
100 W
25-120 Hz
125mV-5V
250mV-10V
0°/180°

Crossover
Filtru subsonic
Telecomandă
Greutate
Adâncime
Înălțime
Lungime

12dB/octava @ 20-120Hz
24 dB/octava @ 25Hz
inclusa
8,2 kg
11,8 - 19,5 cm
32,5 cm
49 cm

Montare: alegeți o locație potrivită pentru a monta subwoofer activ KICKER 11PT250. Verificați cu
atenție zonele în care vor fi amplasate curelele de montare. Asigurați-vă că șuruburile de montaj nu
vor perfora rezervorul de benzină, alte cabluri sau interferează cu orice piese mecanice aflate sub
suprafeța de montaj.

Dacă echipamentul furnizat pentru montare nu este potrivit pentru mașina dumneavoastră trebuie
să găsiți o altă variantă care să asigure fixare în siguranță a incintei la mașină.
AVERTISMENT IMPORTANT DE SIGURANȚĂ
Pentru a evita o posibilă vătămare sau chiar moartea survenită ca urmare a mișcării incintei în timpul
opririlor bruște sau în cazul unui accident, incinta trebuie să fie instalată corespunzător și fixată în
siguranță pe vehiculul dumneavoastră. Sunteți singurul responsabil pentru fixarea sigură a incinetei în
vehiculul.

Conectarea:

Conectare rapidă intrari audio:
Alb
Stânga +
Alb/Negru
Stânga Gri
Dreapta +
Gri/Negru
Dreapta -

Mod de pornire automată: Subwooferul activ permite 2 moduri de ponire automata: +12Vdc și DC
Offset.
- Pornire automata: Folosiți un cablu 18AWG pentru a conecta ieșirea AMP sau Remote de la unitatea
audio la intrarea etichetată REM situată între borna de (+) si cea de (-) de la amplificator. Această
metodă este de preferat pentru a porni amplificatorul.
- Dacă nu puteți realiza pornirea în modul descris mai sus, puteți utiliza modul DC Offset dacă utilizați
intrările audio de nivel ale difuzorului. : Detectează nivelul de tesiune (3V) al ieșirilor de difuzoare
atunci când sursa audio este pornită.
Comutator de fază: Comutatorul de fază vă permite să inversați faza semnalului redat prin intermediul
subwooferului alimentat. Acest lucru este util dacă difuzoarele din sistemul nu sunt în aceeași faza cu
subwooferul. Utilizați acest comutator pentru a găsi poziția care vă oferă cel mai bun răspuns de bas.

Nivel semnal de intrare: Intrările subwooferului activ sunt capabile sa recepționeze de la unitatea
audio, atât semnal de nivel mic (RCA) cât și semnal de nivel mare (HI) – semnal direct de la ieșirile de
difuzoare. Setați comutatorul Input level de pe subwoofer astfel încât să se potrivească cu ieșirele
unității audio.
Controlul Crossover: Crossover-ul variabil situat pe partea laterală a incintei vă permite să reglați
frecvența joasă a crossover-ului de la 50–120Hz. Această setare este subiectivă. Puteți începe această
setare de la frecvența de 80Hz.
Reglaj al nivelului semnalului de intrare. Acesta nu este un reglaj de volum ci sincronizeaza nivelul de
ieșire al sursei audio cu nivelul de intrare al amplificatorului incintei active. Reglați volumul sursei
audio la circa trei sferturi (3/4) – dacă sursa are nivelul de volum maxim la 30 reglați-l la 25. După
aceea, rotiți butonul nivelului semnalului de intrare al amplificatorului (GAIN) in sensul acelor de
ceasornic pana cand auziti ca sunetul distorsioneaza, apoi rotiti-l un pic inapoi.
Control amplificare bas: Acest reglaj vă oferă posibilitatea creșterii nivelului de bas de la 0 la 6dB la
frecvența de 40Hz. Acest reglaj este unul subiectiv. În cazul in care creșteți nivelul bas-ului, trebuie
să refaceți setarea GAIN astfel încat să evitați distorsiunile.
Telecomandă reglare bas inclusă: Aceasta vă permite să pentru a reglați de la distanță de ieșire al
subwooferului activ. Atunci când este montată pe incintă telecomanda preia rolul funcției Gain.
Montarea telecomenzii presupune fixarea acesteia cu șuruburile furnizate în locația aleasă și cuplarea
cablului la mufa jack “Remote Bass”de pe subwooferul activ. NU conectați / deconectați telecomanda
în timp ce subwooferul este pornit.
Instalarea telecomenzii

