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  Při sestavování instalačních manuálů jsme závislí na poskytnutých informacích výrobců určitých typů 
automobilů. I přes veškerou snahu si tyto informace ověřit nemůžeme garantovat, že v každém případě 
budou korektní. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.  
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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, 
Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového produktu MAC AUDIO Car HiFi Product.  
Tyto instrukce si prosím pečlivě pročtěte pro optimální a ničím nerušené užívání tohoto 
zařízení. Technické změny vyhrazeny.  

DŮLEŽITÉ INFORMACE, NA KTERÉ JE TŘEBA MÍT NA ZŘETELI PŘED INSTALACÍ 
• Toto zařízení může pracovat pouze s 12V systémem se záporným uzemněním 
• Ujistěte se, že jsou vstupní / výstupní vodiče v dostatečné vzdálenosti od napěťových 

vodičů, v opačném případě může dojít k rušení signálu. 
• Ujistěte se, že pojistka a ovládání bude po instalaci přístupné. 
• Výkonnost a spolehlivost celého systému závisí na kvalitě instalace. Z toho důvodu by 

měla být instalace provedena pouze profesionály, zvlášť v případě, jde-li o složitý 
vícekanálový systém. 

 
UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ SUBWOOFERU 
Montáž subwooferu proveďte v místě, kde je zaručena adekvátní ventilace zesilovače. Ujistěte 
se, že subwooferu stojí na rovině. Membrána a bassreflexový nátrubek by neměli směřovat přímo 
proti interiérové stěně vozidla. 

Subwooferu musí být 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 NAPĚŤOVÉMU ZDROJI (OBRÁZEK 1) 
 
Před instalací: Odpojte kladnou svorku z autobaterie z důvodu zamezení případného 
zkratu. 
 
Standardní elektroinstalace vozidel nebývá dostačující pro splnění výkonových požadavků 
integrovaného zesilovače. Ujistěte se, že elektroinstalace +12V uzemnění je správného průřezu. 
Minimální průřez pro propojení autobaterie a svorky zesilovače (pro vzdálenosti větší než 4m 
použijte vodič o průřezu 10mm2) je 6mm2. 
 
Nejdříve propojte zemnící svorku zesilovače (9) s negativní svorkou baterie. Pro zajištění 
dobrého propojení je nutné nejdříve odstranit veškerý prach a jiné nečistoty ze svorek baterie. 
Ztrátové spojení může vést k poruchám nebo rušení signálu. 
 
Poté pomocí napěťového vodiče s integrovanou pojistkou propojte +12V svorku zesilovače (7) 
s kladnou svorkou baterie. Poté bude třeba připojit přídavnou pojistku do vzdálenosti maximálně 
60cm od autobaterie. Tu však připojte, až bude veškerá instalace včetně připojení reproduktorů 
hotová.  
 
Nyní připojte +12V vodič dálkového ovládání rádia (P-noc, Power Antenna nebo podobný) na 
REM (8) ovládací zdířku na zesilovači. Pro REMOTE připojení je dostatečný vodič o průřezu 
0,75mm2. 
 
Vstup REMOTE není připojen, je-li subwooferu spouštěn výstupem reproduktoru autorádia nebo 
zesilovače, tj. vysokoúrovňovým provozem aktivního subwooferu. 
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NF VODIČ 
Při umisťování audio vodiče pro propojení RCA výstup autorádia a RCA vstup zesilovače se 
ujistěte, že audio vodič nepokládáte do blízkosti napěťového vodiče; není vhodné, aby tyto vodiče 
vedly po stejné straně vozidla. Nejvhodnější je nainstalovat audio vodič a RCA vodič v co největší 
vzdálenosti od sebe, např. napěťový vodič do kabelového žlabu na levé straně vozidla a audio 
vodič do kabelového žlabu na pravé straně vozidla, případně obráceně. Zamezíte tak vzniku 
problémů s rušením signálu. 
 
NÍZKOÚROVŇOVÝ VSTUP AKTIVNÍHO SUBWOOFERU 
V tomto případě se používá LINE IN (4) aktivního subwooferu. Vodič dálkového ovládání připojte, 
jak je popsáno v kapitole „PŘIPOJENÍ K NAPĚŤOVÉMU ZDROJI“. LINE výstup nízkoúrovňového 
výstupu subwooferu autorádia je třeba pomocí RCA vodiče připojit na LINE IN (4) aktivního 
subwooferu. 
 
VYSOKOÚROVŇOVÝ VSTUP AKTIVNÍHO SUBWOOFERU (OBRÁZEK 2) 
V tomto případě je využíván vysokoúrovňový stereo vstup (5) aktivního subwooferu. Dejte prosím 
pozor na polaritu! Aktivní subwoofer může být připojen k zesilovači nebo k výstupům reproduktoru 
autorádia. Používá se zde automatický spínací mechanismus vysokoúrovňového vstupu pro 
automatické sepnutí subwooferu. Pro zapnutí této funkce je třeba přepnout switch (6) do pozice 
„HIGH INPUT“; vstup REM (2) nepřipojujte. Nízkoúrovňové vstupy (4) zůstanou nevyužity.  
Důležité: Vysoko A nízkoúrovňový provoz nemůže být využíván současně! 
 
NASTAVENÍ VSTUPNÍ ODEZVY 
Vstupní odezva může být přizpůsobena jakémukoli autorádiu. Otočte kolečkem ovládání hlasitosti 
vašeho autorádia do střední pozice a poté nastavte pomocí ovládání vstupní úrovně (3) střední 
hlasitost. Toto nastavení obvykle zajišťuje dostatečnou rezervu výkonu v optimálním intervalu 
hluku napětí. 
Upozornění: Hlasitostní test provádějte pouze krátce, jinak může hrozit poškození 
reproduktorů. 
 

DOLNÍ PÁSMOVÁ PROPUST S NASTAVITELNOU PŘENOSOU FREKVENCÍ 
Pomocí ovládání (1) na dolní pásmové propusti nastavte požadovanou přenosovou frekvenci. 
Filtr by měl být přizpůsoben zvukovým požadavkům audio systému. Strmost filtru zajišťuje přesné 
snížení středních a vysokých frekvenčních pásem. 
 
FÁZOVÝ POSUN 
Akustická fáze se týká oprav během provozu, což může mít příznivý vliv na rušivé jevy v 
přechodném pásmu. Velké vlnové délky basových zvukových vln mohou, v závislosti na pozici 
subwooferu, vést k pádu hladiny ve frekvenční odezvě, jelikož zvukové vlny subwooferu a  
středového reproduktoru (např. systém komponent) se vzájemně vyhlazují. Umístění také 
ovlivňuje rušivé vlny (např. stojatých vln).  
Fázový posun (2) může být využit k ovlivnění nebo eliminování nepříznivých akustických jevů. 
Rovněž zkontrolujte, zda pomocí regulace fáze docílíte žádoucího účinku vzhledem k vaší 
poslechové pozici. 
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TECHNICKÁ DATA 

Výstupní výkon:    200 W;  

Střední hodnota výkonu: 80 W 

Vstupní odezva:    Line in: 200 mV;  

Vysokoúrovňová: 600 mV 

Frekvenční odezva:    26 – 190 Hz 

Vstupní impedance:    Line in: 10 kΩ;  

Vysokoúrovňová: 500 Ω 

Připojená zátěž (přívod napětí):  12 V 

Pojistka:     7,5 A 

Rozměry (Š x V x H):    355 x 275 x 292 / 265 (zešikmená strana) mm 

Váha:      7,35 kg  
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