
1 

 

 
        SUBWOOFER ACTIV 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE UTILIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
 
Vă rugăm citiţi întreg conţinutul manualului înainte de instalarea, pornirea şi reglarea 
amplificatorului – acest manual conţine informaţii importante pentru utilizarea adecvată 
şi sigură a tuturor caracteristicilor şi funcţiilor produsului. Păstraţi manualul într-un loc 
sigur, accesibil utilizatorului amplificatorului în caz de nevoie. 
 
● În cazul în care vindeţi acest produs, inclusiv amplificatorul, transmiteţi manualul de 
utilizare noului proprietar. 
● Instalare neadecvat ă – Instalarea neadecvată poate defecta echipamentul sau 
autovehiculul! Instalarea necesită cunoştinţe şi calificări speciale. Vă recomandăm prin 
urmare să instalaţi acest echipament într-un centru de service specializat. 
● Risc de r ănire  – Instalarea neadecvată poate cauza rănire sau dezactivarea 
sistemului de siguranţă în caz de accident de maşină. Respectaţi instrucţiunile din acest 
manual! 
● Încălcarea siguran ţei în trafic  – Neatenţia poate cauza situaţii periculoase în trafic. 
Trebuie să acordaţi atenţie adecvată traficului, chiar şi atunci când ascultaţi muzică tare. 
● Defectarea airbag-ului  – Dacă selectaţi o locaţie neadecvată pentru instalare, 
sistemul de airbag-uri poate fi afectat sau funcţiile sale limitate. Fixaţi componentele în 
afara razei de acţiune a airbag-urilor! 
● Afectarea izola ţiei  – Izolaţia afectată poate cauza defectarea amplificatorului. 
Cablurile întinse nu trebuie să fie forţate. Instalaţi cablurile în aşa fel încât să nu fie 
tăiate sau să nu se frece de alte componente. 
● Defecte cauzate de polaritatea inversat ă sau de un scurtcircuit  – Cablurile 
conectate neadecvat sau un scurtcircuit pot cauza defectarea echipamentului. Este 
absolut necesar să deconectaţi bateria maşinii înainte de instalare. 
● Defectarea componentelor importante ale vehiculului  – Puteţi defecta 
componentele importante ale vehiculului sau sistemul de cabluri când efectuaţi găuri 
pentru strângerea sau introducerea şuruburilor de fixare. Asiguraţi spaţiu suficient în 
spatele găurilor pentru şuruburi sau orificiilor de fixare! 
● Afectarea electronicii de la bord  – În ciuda protecţiei puternice împotriva emisiilor, 
electronica de la bordul maşinii poate fi afectată de instalarea necorespunzătoare. 
Respectaţi instrucţiunile producătorului maşinii! 
● Utilizarea prev ăzută – Acest echipament este proiectat a fi utilizat doar pe vehicule 
motorizate. 
● Defecte cauzate de piese de schimb necorespunzătoare – Piesele de schim incorecte 
şi componentele necorespunzătoare pot cauza defecţiuni. Utilizaţi doar piese originale. 
● Încălcarea m ăsurilor de siguran ţă în trafic  – pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi 
participanţi la trafic, nu încercaţi să realizaţi conexiuni în timp ce conduceţi! 
 
Note importante: 
Acordaţi atenţie când selectaţi locaţia amplificatorului din maşină. Locaţia selectată 
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
● trebuie să fie ferită de ploaie, pulverizarea sau vărsarea oricărui lichid; 
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● este necesară o bună circulaţie a aerului în jurul amplificatorului – aceasta va disipa 
căldura generată de amplificatory; 
● locaţia selectată trebuie să fie protejată de şocuri şi vibraţii. 
 
DIAGRAMA DE CONEXIUNE 
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Conexiunea cablului de alimentare 
 
Notă: 
Datorită performanţei ridicate, un curent de intensitate ridicată traversează sistemul, 
prin urmare conexiunea cablului de alimentare este de maximă importanţă. 
1. Conectaţi firul roşu direct la terminalul (+) al bateriei, utilizând cablul cu suportul de 
siguranţă furnizat. 
2. Conectaţi firul negru la un şurub corespunzător de pe partea metalică a maşinii după 
îndepărtarea vopselei pentru o împământare adecvată.  
3. O conexiune adecvată va oferi un sunet clar. 
Cablul nu este inclus. 
 
Conexiunea firului de comand ă la distan ţă ON/OFF (Pornit/Oprit). 
 
1. Conectaţi firul de culoare portocalie la firul corespunzător al sistemului radio al 
maşinii. Acesta este de obicei de culoare albastră, şi este marcat cu simbolurile “ANT” 
sau “REM”. Este necesară verificarea informaţiilor din manualul de operare radio al 
maşinii dvs. 
 
Conexiunea intr ării externe 
 
1. Conectaţi firele conectorului de intrare externă la mufa de tip RCA a conectorului 
după cum urmează: 
- ALB la canalul stânga al sistemului radio al maşinii 
- ROŞU la canalul dreapta al sistemului radio al maşinii 
 
Reglarea sensibilităţii de intrare 
 
1. Reglaţi sensibilitatea de intrare de la ieşirea sistemului radio al maşinii conectat. 
 
Specifica ţii tehnice 
 
Subwoofer Activ 12” 
300 mm Black Paper şi Non-press Cone 
Fine Quality NBR Rubber-Edge 
Round High Density Paper Tube 
Amplificator de putere înaltă şi distorsiune joasă 
Diametru woofer 30 cm 
Putere de ieşire maximă de vârf 600 W 
Putere de ieşire maximă RMS 300 W 
Interval de frecvenţă completă 35-3000 Hz ± 1,0 dB 
Frecvenţă Low Pass 35-500 Hz ± 1,5 dB 
Filtru reglabil Low Pass 
Sensibilitate de intrare 0,2-5 V 
Impedanţă difuzor 4 Ω 
Conectori stereo de intrare RCA 



5 

 

Dimensiuni (W x H x D): 422 x 290 x 311 mm 
 
Design-ul şi specificaţii tehnice fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă. 
 
Instruc ţiuni şi informa ţii legate de scoaterea din uz a ambalajului produsu lui 
Scoateţi din uz ambalajul produsului prin intermediul unui centru public de reciclare a 
deşeurilor. 
 
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. Alternativ, în anumite state din 
Uniunea Europeană sau alte state europene, puteţi returna produsul la 

distribuitorul dvs. local, când achiziţionaţi un produs nou echivalent.  
Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui 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. Pentru informaţii detaliate despre 
reciclarea acestui produs, vă rugăm contactaţi autorităţile competente locale sau 
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. Scoaterea din uz necorespunzătoare a 
acestui tip de produs poate cădea sub incidenţa reglementărilor legale. 
 
Pentru companiile din Uniunea European ă 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile 
necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz a produsului în alte state în afar a Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz produsul, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale competente sau de la distribuitorul 
dvs. 
 

 Acest aparat este conform cu regulile şi reglementările UE privind siguranţa 
electromagnetică şi electrică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a le efectua. 


