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VAROITUKSIA JA OHJEITA ASENNUSTA VARTEN

KiitOS Siitä  että  valitsit 
autoosi koteloidun JBL® CS Series 
-subwooferin. Se tuottaa upean bas-
sontoiston, ja on samalla pienikokoi-
nen ja  helposti asennettava. Pääset 
nauttimaan subwooferisi parhaas-
ta suorituskyvystä, kun  asennuk sen 
tekee valtuu tettu ammattilainen. 
Tämä käsikirja kuvaa subwoofe-
rin asennuksen yleisellä  tasolla, 
mikä ei vielä kata oman  ajoneuvosi 
asettamia erityisvaatimuksia. Jos 
sinulla ei ole asianmukaisia työka-
luja ja kokemusta, käytä asiantun-
tijan palveluita. Pyydä yhteystiedot 
 valtuutettuun asennuspalveluun 
JBL-kauppiaaltasi. 
Haluamme palvella sinua mahdolli-
simman hyvin myös takuuasioissa, 
joten  pyydämme sinua säilyttämään 
ostokuitin ja merkitsemään laitteen 

sarjanumeron  muistiin.

VAROITUS: 
Musiikin kuuntelu autossa suurella 
äänenvoimakkuudella saattaa hai-
tata kykyäsi seurata muuta liiken-
nettä ja vahingoittaa kuuloasi pysy-
västi. Siksi suosittelemme, että pidät 
äänenvoimakkuuden maltillisella 
tasolla ajon aikana. 
JBL ei vastaa  kuulovaurioista, 
 tapaturmista tai omaisuusvahingois-
ta, jotka aiheutuvat tämän laitteen 
käytöstä.

ASENNUSOHJEITA:
• Käytä asennuksen aikana aina 

 suojalaseja.
• Kytke kaikki auton äänentois-

tolaitteet ja muut sähkölaitteet 
pois päältä ennen kuin aloi-
tat asennuksen. Irrota akun 
maadoituskaapeli.

• Varmista, että asennus kohdassa 
on joka puolella  riittävästi tilaa. 
Huolehdi siitä, etteivät ruuvit tai 
kaapelit  vahingoita esimerkik-
si jarruletkuja,  polttoainekanavia 
tai auton omia  johdotuksia. 
Kytkentäjohdot eivät saa mis-
sään olosuhteissa haitata auton 
 turvallista käyttöä.

• Varmista, että sähkökytkennät 
tulevat tehdyksi huolellisesti ja nii-
den eristys on asianmukainen.

• Irrota tarpeeton  verhoilukangas 
tai -vinyyli ennen reiän poraa-
mista tai sahaamista. Näin estät 
 verhoilumateriaalin  takertumisen 
poranterään tai sahaan.

• Varmista, että kaiuttimen sijoitus-
paikkaan ei pääse vettä.

• Korvaa rikkoutunut sulake uudel-
la sulakkeella, jonka tyyppi ja 
ampeeriluku  vastaavat täysin 
 alkuperäistä. 

SUBWOOFERIN ASENNUSKOHDAN 
VALINTA:
Sijoita subwoofer kohtaan, jossa 
se ei haittaa  matka tavaroita, taka-
penkin  kääntömekanismia tai tava-
raluukkua. Paras sijoitus paikka 
on yleensä tavaratilan nurkassa. 
Kiinnitä kotelo tiukasti alustaan pak-
kauksessa olevilla tarvikkeilla.
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Kaukokäynnistysjohto

Kaiutinlähtö

Putkisubwoofer

VAHVISTIN

L R

VIRTAKYTKENNÄT

Kytke kotelossa olevat tuloliittimet  
(+ ja –) vahvistimen lähtöön. 
Varmista kytkennän oikea 
napaisuus.

Kaiutinliitäntään kytkettävän 
kaiutinjohdon poikkipinta-ala pitää 
olla vähintään 0,5 mm2.
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www.jbl.com

Vakuutus standardien täyttämisestä

        Harman Consumer Group, Inc. 
2, route de Tours  
72500 Château du Loir 
France

Vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä  käsikirjassa kuvatut 
tuotteet täyttävät seuraavat tekniset normit:

EN 61000-6-3:2001 
EN 61000-6-1:2001

Klaus Lebherz 
Harman Consumer Group, Inc. 
Château du Loir, France 12/08

TEKNISET TIEDOT

Suunniteltu ja valmistettu USA:ssa.
Harman Consumer Group, Inc. 
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
2, route de Tours, 72500 Château du Loir, France
www.jbl.com
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Harman International Industries, Incorporated. 
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 CS1014t CS1214t

 Putkikotelo Putkikotelo

Bassoelementti 250 mm (10”) 300 mm (12”)

Tehonsieto (RMS) 125 W 250 W

Tehonsieto (huippu) 500 W 1000 W

Herkkyys (2,83 V/1 m) 90 dB 90 dB

Taajuusvaste 45 Hz – 200 Hz 35 Hz – 200 Hz

Sovitus 4 Ohms 4 Ohms

Mitat: 280mm x 600mm 330mm x 660mm

HOITO-OHJE
Voit puhdistaa kaiuttimen suojaristikon kostealla pyyhkeellä. Älä käytä ristikon tai kartion puhdistamiseen puhdistusaineita tai liuottimia.
Takuu edellyttää asianmukaisen sarjanumeron esittämistä.
Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja tuotteen ominaisuuksien muuttamiseen ilman eri ilmoitusta.
Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi vain auton normaaliin sähköjärjestelmään.
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