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Vážený zákazníku, 

Gratulujeme k zakoupení této vysoce kvalitní reproduktorové soustavy společnosti MATCH. 

Tato řada se vyznačuje nejlepší kvalitou, excelentním zpracováním a nejnovější technologií. Po třicetiletém 

nabývání zkušeností v oblastech výzkumu a vývoje reproduktorových soustav můžeme říct, že tato 

generace reproduktorů vytváří nové standardy. 

Přejeme vám mnoho požitků z vaší nové reproduktorové soustavy MATCH. 

Váš AUDIOTEC FISCHER Team 

 

Základní instalační instrukce pro reproduktorovou soustavu MATCH 

Abyste předešli možnému poškození reproduktorů nebo zranění, přečtěte si prosím pečlivě tento manuál 

a postupujte dle instalačních instrukcí. Funkčnost tohoto produktu byla před odesláním otestována a je 

garantovaná absence výrobních vad. 

Pro ideální výkon a předejití případnému porušení záruky vám důrazně doporučujeme produkt nechat 

nainstalovat autorizovaným dealerem společnosti MATCH.  

Základní instrukce pro instalaci reproduktorového systému MATCH 

Styl a preciznost instalace ovlivní celkový výkon reproduktorové soustavy. Každý krok instalace si vždy 
pozorně nastudujte.  

Důrazně doporučujeme nepouštět audio systém příliš hlasitě v době, kdy ještě není instalace dokončena. 
Umožníte tak provést testovací poslech před připevněním reproduktorů na jejich místa.  

Vodiče nainstalujte tak, aby se předešlo případnému přeříznutí, rozmáčknutí nebo vzplanutí. Jsou-li v okolí 
ostré hrany (např. díry karosérii), je třeba vodiče podložit měkkým materiálem tak, aby nedošlo k jejich 
poškození.  

Zajistěte vhodný přístup vodičů reproduktorů ke svorkám reproduktorů tak, aby nemusely být vodiče nebo 
konektory vychýleny nebo napnuty.  

Jakmile otestujete celou reproduktorovou soustavu a víte, že vše funguje jak má, celý systém vypněte a 
připravte reproduktory na montáž.  

Další instalační příručky naleznete na adrese www.audiotec-fischer.com 
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*Všechny rozměry 

jsou uvedeny v mm 
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Demontáž panelu dveří 

Chcete-li nainstalovat reproduktory MATCH na 

místa k tomu určená, je demontáž panelu dveří 

nutná. 

V případě, že si nejste v demontáži panelu dveří 

jistí, požádejte o pomoc svého VW dealera nebo si 

vyžádejte asistenci od zkušeného audio dealera 

v oblasti vozidel. V každém případě postupujte dle 

instrukcí výrobce vašeho vozidla. Zde je pár tipů: 

1. Panel dveří je připevněn několika skrytými 
šrouby ke kovové části dveří. Všechny prosím 
povolte a až poté se pokuste odejmout panel. 

2. Dveřní panel může být přichycen rovněž 
mnoha plastovými svorkami, které můžete 
poškodit, demontujete-li panel při teplotě nižší 
než 10°C. S panelem pohybujte pouze 
horizontálně, docílíte tím povolení plastových 
svorek. Nikdy s ním nepohybujte vertikálně. 
Dbejte na to, abyste plastové svorky před 
montáží panelu zpět na jejich místo, jinak 
může dojít k rušivým zvukům. 

Instalace MS 6B-VW.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vyjmutí originálních wooferů je nutné odvrtat 

čtyři nýty, na každé straně jeden. Přímo na 

plechovou část dveří přiložte montážní podložky a 

připevněte je pomocí vrutů s vrtáčkem. Lze také 

využít díry po odvrtaných nýtech, jsou však většího 

průřezu, než je třeba. Raději lehce upravte pozici 

montážních podložek a vyvrtejte nové díry. Ještě 

před samotným připevněním wooferů do 

montážních podložek woofery připojte 

předchystanými vodiči (jsou součástí balení).  

Mějte na paměti: 

Montážní podložky disponují výřezy pro prostrčení 

vodičů wooferů. Dbejte na to, aby nedošlo k jejich 

zmáčknutí mezi wooferem a montážní podložkou. 

Instalace MS 1T-VW.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro instalaci výškových reproduktorů je třeba 

demontovat zrcátkové trojúhelníky, které zahrnují 

původní výškové reproduktory. Původní výškové 

reproduktory z trojúhelníků vyjměte. Pro jejich 

vyjmutí je nutné ostrým nožem přeříznout tři sváry, 

které jsou na každé straně výškového 

reproduktoru. Nyní na jejich místo vložte MATCH 

výškové reproduktory a za pomocí lepidla (dle typu 

vozidla) nebo malých vrutů, jež jsou součásti 

balení, je na místě připevněte. Před vrácením 

trojúhelníků zrcátek na jejich původní místa 

připojte předchystané vodiče k výškovým 

reproduktorům.  

Mějte prosím na paměti: 

Konektory v trojúhelnících zrcátek pro originální 

konektory zůstanou nevyužity! 
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Připojení MS 83C-BMW.1 

 
Instalace sítě výhybky 
 
Do sítě výhybky připojte vodiče, jež jste již připojili do výškových reproduktorů. Následně pokračujte vodiči pro 
woofery a vodiči pro adaptéry (jsou vybavené odpovídajícími konektory), které připojte k hlavní jednotce 
autorádia stejným způsobem, jako u sítě výhybky. Dbejte zvýšené opatrnosti na polaritu každého spoje. Poté 
je třeba připevnit sít výhybky k panelu dveří, a to buď velmi silnou, oboustrannou páskou nebo lepidlem. Pro 
síť výhybky je nutné zvolit ideální místo. Při vložení panelu dveří zpět na své místo nesmí docházet k žádné 
interakci. Síť výhybky v žádném případě nepřipevňujte na místo, kde se nachází mechanizmus pro ovládání 
oken. Nakonec, aby nedocházelo ke zvukům tření vodičů, přilepte vodiče směřující ze sítě výhybky 
k reproduktorům páskou. 
 
Testovací poslech a vrácení panelů dveří zpět na svá místa 
 
Před navrácením panelů dveří na svá místa vám důrazně doporučujeme provést poslechovou zkoušku. 
Spusťte autorádio a zkontrolujte, zda všechny reproduktory fungují správně. V případě že ano, můžete vrátit 
panely dveří zpět na svá místa. 
 
 
 
 
 

                                 MS 6B-VW.1               MS 1T-VW.1 
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MS 62C-VW.1 

Výkon (RMS/Max)        80 / 160 Watt 

Frekvenční rozsah        40 – 25000 Hz 

Citlivost         90 dB 1W / 1m 

Impedance         4 Ohmy 

Průměr subwooferu / středového / výškového reproduktoru  165 / 25 [mm]; 6,5“ / 1“ 

Výhybka Samostatný, 6dB / 12 dB sklon 

 

Kompatibilita s vozidly (Listopad 2013) Golf VI / VII, Polo V (6R, Scirocco III) 

 

 

 

 

 MATCH by Audiotec Fischer nebo Audiotec Fischer GmbH nejsou žádným způsobem spojeni 
s Bayerische Motoren Werke AG nebo jakoukoli z jejich dceřiných nebo přidružených společností, 
nejedná jejich jménem, ani s jejich souhlasem. 

 Všechny registrované názvy produktů, ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných 
majitelů. 

 Informace o kompatibilitě s příslušnými typy vozidel se vztahují na leden roku 2015. 

 Technické změny a chyby vyhrazeny. 

Omezená záruka je v souladu s právními předpisy. Poruchy či škody způsobené přetížením nebo 

nevhodným užíváním nejsou zárukou kryty. Vadný výrobek prosím vraťte pouze s platným dokladem o 

koupi a detailním popisem závady. Technické specifikace se mohou změnit! Chyby jsou vyhrazeny! 

Za škody na vozidle a zařízení způsobené chybami tohoto zařízení nepřebíráme zodpovědnost. Veškeré 

MATCH reproduktory jsou označeny CE-certifikační značkou. Takto označené reproduktory je možné 

použít pouze pro vozidla evropské unie (EU). 
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