
CONTROL® ONE AW
JBL® Control Monitor joka sään kaiutinjärjestelmä

Omistajan käsikirja

Yli 60 vuoden ajan JBL® on ollut mukana kaikessa  mah dol lisessa musiikin ja elokuvien 
äänityksessä ja  toistossa – elävän musiikin  esityksistä niiden äänitteiden monitorointiin, 
joita kuuntelet kotona, autossa tai toimistossa. 

Olemme varmoja siitä, ettet tule pettymään JBL-laitteiston tuottamaan kuuntelunautin toon. 
Uskomme sinun kokemasi perusteella valitsevan JBL:n silloinkin, kun hankit lisää  äänen toi-
sto lait teita kotiisi, autoosi tai toimistoosi. 

Käytä hetki aikaasi re ki ster öi däksesi tuotteesi verk ko-osoit teessa www.jbl.com   
Rekisteröinnin ansiosta voim me pitää sinut ajan ta salla uusimmista  tuotteistamme ja 
samalla saamme tärkeää tietoa asiakkaidem me  tarpei sta. Palautteen avulla  pystymme 
tekemään tuot tei stamme  sellaisia, että ne  vastaavat parhaiten   asiak kait temme toiveit

JBL Control® One AW on edistynyt kaiutinjärjestelmä sisä- ja ulkokäyttöön*, jolla voit 
nauttia suosikkimusiikkiasi kotisi kauemmissa nurkissa, tai lisäät surround-kaiuttimet 
kotiteatterijärjestelmääsi. Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti ennen järjestelmän kytkemistä 
tai käyttämistä varmistaaksesi ongelmattoman toiminnan.

* Huomaa, että vaikka JBL Control One AW on joka sään ulkokaiutin, se ei ole vedenkestävä. 
Kaiuttimia ei saa upottaa veteen tai altistaa suoraan vedelle, jäälle, lumelle tai jatkuvalle 
kosteudelle.

kiitOs siitä, Että VaLintasi On jBL®
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PakkaUksEn PUrkU

Ota kaiuttimet varovasti pois myyntipakkauksesta ja ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista 
välitömästi kauppiaalle ja/tai kuljetusliikkeeseen. Säilytä pakkauslaatikot ja -materiaalit tulevia 
tarpeita varten. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:

PakkaUksEn sisäLtö

2 JBL Control One AW -kaiuttimet 

2 x seinäteline, pyöritettävät kiinnikkeet  
(sisältää kuusiokulma-avaimen ja varmistusjohdot )

1 x Omistajan käsikirja

kaUittimiEn sijOittaminEn

Päätä minne sijoitat kaiuttimet. Seuraavat kuvat näyttävät kaksi mahdollista sovellusta.

Vaihtoehto 1: Järjestelmää käytetään kotiteatterin surround-kaiutinparina.

Sovellus 2: Kaiuttimien lisääminen kotisi kauimmaisiin nurkkiin.
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kaUittimiEn YHDistäminEn

Yhdistä kaiutinjohto (kuuluu toimitukseen) kaiuttimen takana oleviin riviliittimiin (10). Huomaa, 
että mukana tulevassa kaiutinjohdossa on napaisuutta osoittava raita, joka auttaa erottamaan 
sen kaksi johdinta. Käytä tätä raitaa varmistamaan, että yhdistät positiivisen JBL Control One 
AW kaiuttimen plus-navan (+) vahvistimen plus-napaan (+) ja kaiuttimen miinusnavan (–) 
kaiuttimen miinusnapaan. (–). Ei ole väliä, käytätkö yhdistämiseen raidalla merkittyä johdinta 
plus- (+) vai miinusnapojen (–) yhdistämiseen.

+–

10

sEinä- ja jaLUsta-asEnnUs

Säädettävät seinäkiinnikkeet tulevat JBL Control One AW –kaiuttimien mukana. Mukana tulevat 
kiinnikkeet ovat vain seinäasennusta varten. JBL Control One AW -kaiuttimien kattoasennusta ei 
suositella huolimatta käytetystä kiinnityksestä.

kaiUttimiEn sEinäkiinnitYs käYttämäLLä mUkana tULEVia sEinäkiinnikkEitä 

tärkEä tUrVaOHjE: asiakas vastaa itse niiden asennustarvikkeiden sopivuudesta, 
joita ei ole toimitettu kaiutinsarjan mukana, sekä seinäkannakkeiden oikeasta 
kokoamisesta ja asennuksesta. asiakas vastaa myös sopivien ja riittävän 
kestävien kiinnitystarvik keiden valinnasta ja käytöstä. Valmistaja ei vastaa 
kiinnitystarvikkeiden valinnasta eikä kannakkeiden asennuksesta.
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Irrota suuri mutteri (2) kiertämällä sitä vastapäivään. Käytä tar vittaessa apuna pakkaukseen a. 
kuuluvaa metallitappia (5), jonka voit työntää mutterin (2) ulkoreunassa olevaan apureikään.

Vedä pallopäinen akseli (3) irti asennuslevystä (4).B. 

Pujota suuri mutteri (2) pallopäisen akselin (3) päälle siten, että mutterin kierteinen puoli C. 
osoittaa kohti pallopäätä. Kierrä metallimutteri (1) pallopäisen akselin (3) juureen asti. 
Varmista, että mutterin (1) uritettu puoli osoittaa pallopäästä poispäin.

Ruuvaa pallopäinen akseli (3) kaiuttimen takalevyssä olevaan kierteellä varustettuun reikään D. 
(6). Varmista, että akseli tulee ruuvattua reiän pohjaan asti. Löysää sitten tappiasetelmaa 
puoli kierrosta ja kiristä lopuksi lukitusmutteri tiukasti kaiutinkoteloa vasten. Jos kierretappia 
ei löysätä ennen lukitusmutterin kiristystä, reiän kierteet saattavat vahingoittua vaiheessa G. 
Väärin tehty kiristys saattaa rikkoa kaiuttimen.

Kiristä metallimutteri (1) tiukasti kiinni satelliittikaiuttimen takalevyyn esimerkiksi E. 
jakoavaimella. Varmista, että mutteri lukitsee pallopäisen akselin (3) ja kaiuttimen tiukasti 
toisiinsa. Huomaa, että metallimutteri saattaa jättää kaiuttimen takalevyyn jälkiä, kun se 
kiristetään kunnolla kiinni. Metalli mutteri (1) peittää kuitenkin itse nämä jäljet alleen.

Varmistusjohto (8) on lisätoimenpide estämään kaiuttimien putoamisen, jos kaiutin F. 
irtoaa seinäkiinnikkeestä. Toinen kahdesta alemmasta ruuvista (9) jotka kiinnittävät 
seinäkiinnikkeen (4) seinään, täytyy mennä rengasniitin (11) läpi johdon päässä, ennen kuin 
se menee seinäkiinnikkeen reiän läpi. Varmista, että ruuvin pää on vähintään 0.36” (noin 
3/8") tai suurempi halkaisijaltaan niin että se pystyy pitämään kunnolla varmistusjohdon 
rengasniittiä (11). 

Kiinnitä seinäkiinnike (4) seinässä olevaan kiinnikkeeseen käyttämällä #10, vähintään 1", G. 
kupukantaisia puuruuveja. Varmista, että kaikki neljä ruuvia ovat ruuvattu pidikkeeseen, eivät 
kipsilevyyn.  
 
Jos kiinnike täytyy kiinnittää kipsilevyyn, huolellisesti valittujen ja asennettujen 
seinäankkureiden ja ruuvien käyttäminen on tärkeää.

Kannattele kaiutinta (7) molemmilla käsillä ja paina pallopäisen akselin (3) pallopää H. 
asennuslevyssä (4) olevaan istukkaan.

Kiristä suuri mutteri (2) käsin ja suuntaa samalla kaiutin haluttuun asentoon.i. 

Kun kaiutin on oikeassa asennossa, laita metallitappi (5) suuren mutterin (2) ulkoreunassa j. 
olevaan apureikään ja kiristä sen avulla mutteri tiukasti kiinni.

Kiinnitä huolellisesti varmistusjohdon (8) toinen pää (10) Control One AW:iin liittämällä se k. 
tangon (12) takakaiuttimessa kuvan mukaisesti.

Huomaa, että vaikka JBL Control One AW on joka sään ulkokaiutin, se ei ole vedenkestävä. 
Kaiuttimia ei saa upottaa veteen tai altistaa suoraan vedelle, jäälle tai jatkuvalle kosteudelle.

+–+–

OIKEIN VÄÄRIN
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kaiUttimiEn sEinäasEnnUs mUUn VaLmistajan kiinnikkEitä käYttäEn

JBL Control One AW -kaiuttimen takalevyssä on kiertein varustettu reikä (1/2"-20), johon voit 
kiinnittää jonkun muun valmistajan seinäkiinnikkeen. Pyydä JBL-kauppiaalta tai -maahantuojalta 
lisätietoja sopivista kiinnikemalleista.

HUOmaa: Asiakas vastaa itse vakiovarusteisiin kuulumattomien kiinnikkeiden valinnasta ja 
asennuksesta.

Kaiuttimen pohjassa olevaa kiertein varustettua reikää ei tule käyttää seinäasennuksessa. 
Käytettäväksi kolmannen osapuolen tarjoaman lattiatelineen kanssa (katso alla oleva 
huomautus).

jaLUsta-asEnnUs

JBL Control One AW -kaiuttimen pohjalevyssä on kiertein varustettu reikä (1/2"-20), johon voit 
kiinnittää yhteensopivan lattiajalustan. Pyydä JBL-kauppiaalta tai -maahantuojalta lisätietoja 
sopivista jalustoista.

HUOMAA: Asiakas vastaa itse vakiovarusteisiin kuulumattomien kiinnikkeiden ja/tai jalustojen 
valinnasta ja asennuksesta.

HUOLtO

Kaiutinkotelot voidaan puhdistaa pehmeällä kankaalla sormenjälkien tai pölyn poistamiseksi.

Tarkasta, puhdista ja tarvittaessa uusi kaikki johtojen kytkennät sopivin väliajoin. Huoltoväli 
riippuu esimerkiksi liittimien metallilaadusta ja ilmasto-olosuhteista, mutta huolto tulisi 
suorittaa vähintään kerran vuodessa. 

Jos kaiutinjärjestelmäsi tarvitsee huoltoa, ota yhteys JBL-kauppiaaseen tai selvitä lähimmän 
JBL-huoltopalvelun yhteystiedot internet-osoitteesta www.jbl.com

tEknisEt tiEDOt

Taajuusvaste (±3 dB): 80 Hz – 20 kHz

Tehokuormitus (huippu/jatkuva): 200 W/50 W

Vahvistimen suositeltava 
enimmäisteho*: 100 W RMS

Basso/keskiäänielementti: 100 mm (4"), magneettisuojaus

Diskanttielementti: 12 mm (1/2"), titaanilaminointi, magneettisuojaus

Herkkyys: 87dB/2.83V/1m

Nimellisimpendanssi: 8 ohmia

Mitat (K x L x S): 229mm x 156mm x 140mm

Paino: 2.0kg

Pidätämme oikeuden laitteen ominaisuuksien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman eri 
ilmoitusta.

*Vahvistimen enimmäistehosuosituksen avulla varmistetaan, että järjestelmällä on 
riittävästi varaa ajoittaisille kuormitushuipuille. Laitetta ei suositella käytettävän jatkuvasti 
huippukuormitustasoilla.

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.
JBL on tavaramerkki, jonka omistaa HARMAN International Industries, Incorporated, rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Pidätämme oikeuden laitteen ominaisuuksien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

HARMAN Consumer, Inc. 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.jbl.com
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