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Jakmile produkt doslouží, laskavě jej zlikvidujte na recyklačních místech ve vašem okolí.  
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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, 

Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového 

produktu MAC AUDIO Car Stereo Product. 

Tyto instrukce si prosím pečlivě pročtěte 

pro optimální a ničím nerušené užívání 

tohoto zařízení. Technické změny 

vyhrazeny. 

 

UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ 

SUBWOOFERŮ 

Ujistěte se, že ozvučnice subwooferu 

spočívá na rovném povrchu. Membrána (a 

někdy také bassreflexový nátrubek) by 

neměli směřovat přímo proti interiérové 

stěně vozidla. 

Ujistěte se, že je subwoofer připevněný 

tak, aby nemohl sklouznout nebo sjet. Na 

poškození vedoucí z nepředvídatelných 

okolností při vysoké rychlosti (např. 

ruční brždění) není brán zřetel a 

nevztahuje se na ně záruka. 

 

PŘIPOJENÍ K VÝKONNOSTNÍMU 

ZESILOVAČI (obr. 1) 

Subwoofer by měl být v každém případě 

připojen k externímu výkonnostnímu 

zesilovači. Tím je možné získat požadovaný 

výkon a vytvořit odpovídající dynamické 

rezervy. Odpovídající instrukce rovněž 

obsahují uzpůsobený diagram zapojení pro 

funkčnost subwooferu. 

 

POUŽITÍ VODIČŮ 

Pro účinný a spolehlivý přesun výstupu 

zesilovače do subwooferu byste měli zvolit 

vodič reproduktoru o průřezu 2 x 4mm2 o 

délce 3m. V případě kratších vzdáleností je 

dostatečný i vodič 2 x 2,5mm2. Vodič uložte 

ta, aby nemohlo dojít ke zkratu, tj. nesmí 

dojít k tomu, že by se vodič skřípl mezi dva 

kusy kovu. Ověřte si, zda jsou svorky na 

reproduktorech pořádně dotaženy a 

v pravidelných intervalech kontrolujte jejich 

kontakt. 

 

POLARITA SUBWOOFERU 

Vzhledem k prostorovým podmínkám, jež se 

v každém vozidle liší, polaritu subwooferu je 

nejlépe stanovit metodou pokus / omyl. 

V případě, že tuto metodu využijete, si 

pusťte muziku, kterou dobře znáte 

v nastavení, které máte nejraději. Některá 

rádia / řídící jednotky nabízejí možnost 

nastavení polarity automaticky. Jedna 

změna v polaritě odpovídá fázovému 

posunu o 180 stupňů.
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Zátěž RMS / max. 

hodnota: 
Impedance (jmenovitá): Frekvenční rozsah: 

Bass Leader 112 R 
Bass Leader 112 BP 
Bass Leader 112 T 

300 / 1000 W 
300 / 1000 W 
300 / 1000 W 

4 Ω 
4 Ω 
4 Ω 

24 – 500 Hz 
23 – 500 Hz 
22 – 500 Hz 

 Citlivost: Rozměry: Váha: 

Bass Leader 112 R 
Bass Leader 112 BP 
Bass Leader 112 T 

90 dB 
90 dB 
90 dB 

515 x 365 x 225/280* mm 
515 x 365 x 260/315* mm 
335 x 465 mm (průměr x 

délka) 

10 kg 
12 kg 
6 kg 
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