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SPECIFICAŢII 
 
Avertisment: 
 
Nu lăsaţi aparatul în ploaie sau expus intemperiilor atmosferice, în caz de descărcări 
electrice şi incendiu. 
Atenţie: Nu blocaţi orificiile de ventilaţie şi nu aşezaţi obiecte pe aparat. 
Atenţie: Lăsaţi spaţiu liber de jur împrejurul aparatului, pentru ca acesta să fie bine 
ventilat. 
Carcasă Subwoofer 10” 
Putere de vârf maximă: 400 W 
Putere RMS maximă: 100 W 
Interval frecvenţă (Completă): 40 Hz ~ 3000 Hz (± 1 dB) 
Interval frecvenţă (L.P.F.): 40 Hz ~ 200 Hz (± 1,5 dB) 
Filtru variabil LOW Pass 
Sensibilitate intrare: 0,2 V ~ 5 V 
Impedanţă difuzor: 4 Ohmi 
Capac grilaj din plastic 
Dimensiuni: 485 x 305 x 330 cm 
Siguranţă 20 A 
 
DIAGRAMA DE CONECTARE A SISTEMULUI 
 
1. Conexiunea cablului de alimentare 
 
■ Din moment ce acest aparat lucrează cu putere ridicată, un curent electric mare va 
traversa sistemul, iar conexiunea cablului de alimentare este de maximă importanţă. 
■ Conectaţi firul roşu direct la terminalul (+) al bateriei, utilizând cablul cu suportul de 
siguranţă furnizat. 
■ Conectaţi firul negru la un şurub corespunzător de pe partea metalică a maşinii după 
îndepărtarea vopselei pentru o împământare adecvată. Asiguraţi-vă că utilizaţi şurubul 
cu evitarea pericolelor pentru condusul maşinii. 
■ O conexiune adecvată va oferi un sunet clar. 
 
2. Conexiunea firului de comandă la distanţă ON/OFF (Pornit/Oprit). 
 
■ Conectaţi firul de culoare portocalie la un cablu de alimentare comutat al sistemului 
stereo al maşinii. Conexiunea la această unitate va controla pornirea/oprirea sistemului 
subwoofer. Cablul de alimentare comutat poate fi reprezentat de cablul de antenă auto 
al sistemului stereo al maşinii. 
 
3. Conexiunea Aux Input (Intrare Joasă) 
 
■ Conectaţi firele de intrare Aux cu o mufă de tip RCA după cum urmează: 
ALB la canalul L pre-intrare al sistemului stereo al maşinii 
ROŞU la canalul R al sistemului stereo al maşinii 
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4. Controlul sensibilităţii de intrare 
 
■ Reglaţi sensibilitatea de intrare de la ieşirea din sistemul stereo conectat al maşinii. 
 
DIAGRAMA DE CONEXIUNE 
 

 
Scoaterea din uz a echipamentului electric şi electronic 

Semnificaţia acestui simbol afişat pe produs, accesoriile sale sau ambalaj 
indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm 
scoateţi acest echipament prin intermediul centrelor de reciclare a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice. În Uniunea Europeană şi alte state 
Europene există sisteme de colectare diferenţiată pentru deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice. Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui 
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produs, veţi avea o contribuţie la prevenirea pericolelor asupra mediului şi sănătăţii 
umane, care pot altfel fi cauzate de scoaterea din uz necorespunzătoare a produsului. 
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Vă rugăm prin 
urmare să nu aruncaţi aparatele electrice şi electronice vechi împreună cu gunoiul 
casnic menajer. Pentru informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm 
contactaţi autorităţile competente locale sau magazinul de unde aţi achiziţionat 
produsul. 
 
Modificările de text şi parametri tehnici sunt rezervate. 


