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Głośnik 2-drożny
(CSP-8500/CSP-8600)
Instrukcja
Środki ostrożności
 Nie należy używać systemu głośnikowego w sposób ciągły poza dopuszczalnym
limitem mocy wyjściowej.
 Nagrane kasety, zegarki, karty kredytowe z kodowanym paskiem
magnetycznym należy przechowywać z dala od głośników zawierających
wbudowane magnesy, co uchroni je przed uszkodzeniem.
 Proszę zastosować się do poniższych wskazówek podczas instalacji głośników,
aby zapobiec ich uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości dźwięku:
- nie dotykaj membrany i/lub stożków głośników rękami lub narzędziami,
- nie wkładaj palców przez otwory w ramce.
Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego miejsca montażu, skonsultuj się ze
sprzedawcą lub konsultantem naszej firmy przed rozpoczęciem instalacji.
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Przed instalacją
Minimalna głębokość instalacji dla głośników CSP-8500 i CSP-8600 wynosi 45mm.
Proszę zmierzyć głębokość w miejscu montażu głośnika i upewnić się, że nie będzie
przeszkadzał w działaniu innym elementom wyposażenia pojazdu. W doborze
miejsca instalacji proszę kierować się poniższymi wskazówkami:
 Upewnij się, że nie ma przeszkód wokół miejsca montażu głośników w drzwiach
(przednich lub tylnych).
 Otwór montażowy może być już wycięty w wewnętrznym panelu drzwi
(przednich lub tylnych). W tym wypadku należy jedynie zmodyfikować płytę.
 Jeśli system głośnikowy ma zostać zainstalowany w drzwiach (przednich lub
tylnych) upewnij się, że zaciski, obudowa i magnes nie kolidują z innymi
wewnętrznymi elementami, jak mechanizm opuszczania i podnoszenia szyby w
drzwiach (podczas opuszczania lub podnoszenia), itp.
Upewnij się również, że siatka głośnika nie dotyka żadnych części wewnętrznych,
jak korba do opuszczania szyb, klamka, podłokietnik, schowek w drzwiach,
lampka, siedzenie, itp.
 Jeśli system głośnikowy ma zostać zainstalowany w tylnej półce upewnij się, że
zaciski, obudowa i magnes nie dotykają żadnych elementów wewnętrznych
samochodu, jak sprężyna pokrywy bagażnika (podczas otwierania lub zamykania
bagażnika), itp.
Upewnij się również, że siatka głośnika nie dotyka żadnych części wewnętrznych,
jak pas bezpieczeństwa, zagłówek, środkowe światło hamowania, wewnętrzna
osłona tylnych wycieraczek, kurtyna, oczyszczacz powietrza, itp.

Lista elementów wyposażenia
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Przewód z czarnym paskiem

Uwaga:
Podczas montażu przewodu
oznaczonego jako 1, naciśnij
zacisk w dół i ostrożnie puść.
W przypadku użycia zbyt dużej siły
można uszkodzić zacisk przewodu lub głośnik.

Wzmacniacz
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Przed przykręceniem wkrętów, najpierw zdemontuj siatkę oznaczoną jako 2.

Montaż wewnątrz samochodu
Drzwi (przednie/tylne)
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Zaznacz i wywierć 4 otwory montażowe o średnicy 3,2mm.

Specyfikacja techniczna
Model
Głośnik
Tweeter
Moc max.
Moc RMS
Impedancja
Czułość
Pasmo przenoszenia

Jednostka: mm
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CSP-8500
2-drożny współosiowy
Woofer Φ130mm
kopułka Mylar Φ28mm
50W
25W
4Ω
90dB/W(1m)
50Hz - 22KHz

CSP-8600
2-drożny współosiowy
Woofer Φ158mm
kopułka Mylar Φ28mm
60W
30W
4Ω
91dB/W(1m)
40Hz - 22KHz

