
PODĚKOVÁNÍ:

Gratulujeme k zakoupení produktu od značky Audio Systém.

Důležité: Před instalací si pozorně přečtěte tento návod

Pozor: Dbejte na předpisy a upomínky výrobce Vašeho automobilu a při připojování reproduktorů  
dávejte pozor na správnou polaritu. Správná polarita má zásadní vliv na výsledný zvuk reproduktorů.

Důležité: Prodejní doklad slouží zároveň jako záruční list. Pro případné reklamace si prosím uchovejte
tento doklad a veškerý obalový materiál

Pozor: Při používání těchto zvukových komponentů může dojít k narušení schopnosti slyšet potřebné 
dopravní zvukové výstrahy a může hrozit nebezpečí při řízení automobilu.

Společnost Audio Systém nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu sluchu, zranění, nebo poškození 
majetku v důsledku použití, nebo nesprávného použití našich produktů

Doporučujeme instalaci zařízení autorizovaným servisním střediskem, nebo prodejcem. Profesionální 
montáž a připojení je předpokladem pro správnou funkci komponentů a dokonalý zvuk.

MONTÁŽNÍ TIP:

Varování: Nejprve odpojte záporný ( kostřící ) pól baterie. Zkontrolujte polaritu, změna polarity může
vážně poškodit elektrické zařízení Vašeho automobilu. Nejlepší pozice pro usazení reproduktorů jsou 
původní vestavěné pozice. Vezměte prosím na vědomí, že reproduktory musí být pevně upevněny. 
Kvalita instalace velmi rozhoduje o výsledném zvuku, proto by měl být při instalaci brán zřetel na 
správnou izolaci a odhlučnění.

Upozorňujeme, že reproduktory musí být chráněny před teplem, slunečním zářením, mechanickými 
vlivy a vlhkostí.

Pozor: Všechny kabely instalujte co nejrovněji aniž byste je stlačili, nebo pokládali přes ostré hrany. 
Hrozí způsobení zkratu a poškození komponentů



Upozornění: Při odstraňování originálních plastových dílů z automobilu buďte opatrní. Mohly by se 
poškodit kotvící a upevňovací díly, které by se musely potom vyměnit za nové.

Montáž výškových reproduktorů:

Výškový reproduktor má 2x speciální držák pro uchycení reproduktoru

Otočením výškového reproduktoru doleva zablokujete výškový reproduktor

do pouzdra. Otočení doprava odemknete výškový reproduktor z pouzdra.

OBECNĚ:

Systém reproduktorů je přizpůsobitelný konkrétní akustice automobilu a každému zákazníkovi na 
osobní hudební vkus. Frekvenční odezvu lze optimalizovat podle polohy a umístění reproduktoru. V 
závislosti na montážní poloze výškového reproduktoru musíte upravit úroveň, například: když je 
basový reproduktor nainstalován v oblasti nohou, zatímco výškový reproduktor je nainstalován na 
palubní desce. Bez snížení úrovně by byl výškový reproduktor příliš hlasitý. S křížením FWK M je velmi
snadné dosáhnout odlišných výsledků řezáním červeného kabelu. Pokud je reproduktor příliš hlasitý 
nebo zvuky „šeptají“, měl by se červený kabel přerušit. Tím se aktivuje sériový odpor. Důležité: Volný 
konec kabelů musí být po odstřižení izolován. Nedodržení může způsobit zkrat. 

OBSAH BALENÍ:

2x výškový reproduktor HS19W Evo

2x středobasový reproduktor MX 165 Evo

2x crossover FWK-M


