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GLADEN ONE 165 AUDI A3 8P 2003-2012 
Instalační příručka: 

Následující instalační příručka je pouze příkladná, jelikož existuje mnoho odlišných typů tohoto 
vozidla se třemi nebo pěti dveřmi, speciálně upravených, případě různorodých model od 
modelu. Z toho důvodu je možné se setkat s mnoha různými variantami. 

Bezpečnostní ujednání:  

Tento systém používejte pouze se zesilovačem, který odpovídá tomuto systému reproduktorů. 
Systém instalujte pouze se současnou verzí Plug and Play. Změny nebo navýšení výkonu 
frekvenční výhybky může mít za důsledek způsobení škod na reproduktorech, případně může 
dojít k jejich vzplanutí. Nikdy nepoužívejte reproduktory bez připojené frekvenční výhybky – 
může dojít k jejich poškození. Zneplatníte tím záruku. Berte prosím v úvahu veškeré instrukce 
vydané výrobcem vašeho vozidla a nikdy neprovádějte změny, jež by mohly mít vliv na 
bezpečnost vozidla. Poslouchejte s odpovědností. Příliš hlasitá hudba poslouchaná v dlouhých 
časových úsecích může poškodit váš sluch.  

Frekvenční výhybka:  
Všechny vodiče a svorky jsou namontovány tak, že je možné použít pouze určitý druh 
reproduktorů. Je možné ovlivnit vysokoúrovňový rozsah přeříznutím vodičové smyčky.  
Důležité: Po přestřihnutí vodičů je dobře zaizolujte!  
V CR-M (frekvenční výhybka M-Line systému) je pouze vodičová smyčka 1 k usměrnění 
úrovní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možné chyby: 

1. Lehce hlasitější výškový reproduktor -> přestřihněte vodičovou smyčku 2 
2. Šum výškového reproduktoru nebo hlasu -> přestřihněte vodičovou smyčku 1 
DOPORUČENÍ: Přeříznutí vodičové smyčky 2 na straně řidiče a smyčky 1 na straně 
spolujezdce.  

A3 

Vodičová smyčka 1 
Sériový odpor 3,9 ohmu 
před aktivací výškového 
reproduktoru přestřihnutím 
vodiče 

Vodičová smyčka 2 
Sériový odpor 2,7 ohmu 
před aktivací frekvenční 
výhybky přestřihnutím 
vodiče 
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Montáž GLADEN 
midrange-wooferu: 

Plastovým klínkem 
opatrně odejměte kryt. 
Šipky značí umístění 
šroubů. 
Všechny je demontujte. 

 

Plastovým klínkem 
vypačte kryt dveří. 
Postupujte od spodu 
nahoru. 
Poté vysuňte krycí 
panel směrem nahoru 
od těsnění okna. 

Poznámka: Svorky drží 
velmi pevně. 
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Nyní uvolněte dveřní 
zamykací zařízení. Poté 
vyjměte veškeré 
konektory a demontujte 
kryt dveří. 

 

Demontujte Audi woofer a 
nainstalujte zde 
reproduktorové montážní 
podložky (naleznete v 
balení) s těsněním a 
4,8x19 šrouby. 
Pro zamezení vniku 
použijte přiložené lepidlo 
AERO-Butyl a naneste jej 
přibližně 5cm široko nad 
reproduktorem na 
podložku reproduktoru. 

 

Před namontováním 
midrange-wooferu na 
podložku adaptéru, musí 
být propojen (konektor 
naleznete v balení) 
s originálním vodičem 
reproduktoru. 

 

Proveďte to tak, že 
prostrčíte vodič vyvrtanou 
dírou v montážní podložce 
a zbylou mezeru utěsněte 
pomocí AERO-Fill, jež 
naleznete v balení (viz 
plán zapojení na poslední 
straně). 
Poté připevněte woofer 
šrouby na montážní 
podložku. 

VSTUPNÍ VODIČ 

AERO-BUTYL 
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Montáž GLADEN 
výškového 
reproduktoru: 

Plastovým klínkem 
demontujte A-sloupkový kryt. 
Postupujte ze shora dolů. 
Poté jej můžete vyjmout 
posunutím směrem vzhůru. 

Po demontáži Audi 
výškového reproduktoru 
dovnitř nacvakněte GLADEN 
reproduktor. Pro zabránění 
otřesů vyplňte zbývající 
prostor přiloženým AERO-
FILL. 

Konektorem plug & play 
horní propusti propojte 
frekvenční výhybku a 
GLADEN reproduktor. Poté 
vodič za A-sloupkem 
připevněte AERO-Butylem. 

FR. VÝHYBKA 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: A3 M-LINE 

VSTUP, OZNAČENÍ = + 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: A3 RS & SQX 

VSTUP, OZNAČENÍ = + 


