
Návod na instalaci komponentních reproduktorů Autotek

Při objednání těchto reproduktorů v SETU obdržíte:
• set reproduktorů Autotek ( 2x středobasový, 2x výškový reproduktor a 2 výhybky)
• 2x Alubutyl Audio-system ( obrázek 1 )
• 2x akustický materiál za reproduktory 16x16cm ( obrázek 2 )
• 1x akustická pěna AIV 40x90 cm určená jako výplň mezi plast tapecírunku a dveře

– pěnu můžeme vložit volně mezi tapecírunk a dveře, nebo jí uchytit silikonem
• 2x redukční kroužek
• 2x konektorové redukce

   obrázek 1    obrázek 2

Montáž reproduktorů:

1. Po sundání tapecírunku ze dveří rozpojíme konektory od výškových a středobasových 
reproduktorů a demontujeme oba reproduktory

2. pokud máme k dispozici tlumení – odmastíme plech dveří technickým benzínem za 
reproduktorem a nalepíme hliníkový plát ( řežeme nožem na libovolný rozměr, obrázek č.1) 

3. na hliníkový plát nalepíme na střed za reproduktor akustický materiál o rozměru 16x16cm 
( obrázek č. 2 )

4. do původních otvorů po středobasovém reproduktoru namontujeme redukční kroužek 



5. na redukční kroužek přiložíme nový reproduktor a vyznačíme si fixou na kroužku otvory 
pro uchycení reproduktoru, následně si otvory předvrtáme slabým vrtákem

6. V případě, že vodiče z výhybky není možné protáhnout gumovou průchodkou dovnitř dveří,
vyvrtáme ze strany redukčního kroužku větší otvor, tak abychom v něm později protáhli 
vodiče vedoucí z výhybky pro zapojení středobasových reproduktorů

8. Vyznačené vodiče ( níže na obrázku ) protáhneme skrz gumovou průchodku, nebo  
vyvrtaným otvorem v dřevěném redukčním kroužku a kontakty připojíme k novému 
reproduktoru. Připojení nelze zaměnit ( červený vodič má větší konektor než černý ) 
Následně můžeme nový reproduktor přišroubovat vruty k redukčnímu kroužku



Montáž výškových reproduktorů: 

1. Po demontáži starých výškových reproduktorů, namontujeme reproduktory nové
2. V případě, že otvor pro nový výškový reproduktor je moc malý a nový reproduktor se 

nevejde do původního otvoru, můžeme výškový reproduktor vyndat z plastového domečku
3. Nejsou-li ve voze plastové pacičky pro uchycení nového výškového reproduktoru, uchytíme 

reproduktor pomocí silikonu, či lepidla ( POZOR! Nesmí dojít k zalepení přední části 
reproduktoru )  

4. Vodiče se slabšími konektory vedoucí z výhybky ( viz. obrázek ) spojíme se stejnou barvou 
vodičů výškového reproduktoru



Propojení výhybky s konektorovou redukcí:

1. Jedná se o dva nejdelší vodiče vedoucí z výhybky ( viz. Obrázek )

2. Opět spojujeme stejné barvy vodičů ( červená + červená / černočerná + černá )



4. Doporučujeme spojovat vodiče letováním, nebo pomocí konektorů
5. Samostatnou výhybku následně připevníme do volného prostoru dveří tak, aby při zpětné 

montáži tapecírunku ničemu nebránila
6. Konektorovou redukci nakonec propojíme s konektorem ve dveřích, který jsme vypojili z 

originálního reproduktoru

Výsledné zapojení:


