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Prvním krokem instalace reproduktorového systému je plánování. Pro instalaci reproduktorů 
vyberte vhodné místo. Pro zajištění maximálního výkonu dodržujte následující rady: 

1. Umístění pro reproduktory vyberte tak, aby mezi vámi a reproduktory stálo co nejméně 
překážek. 

2. Pokuste se reproduktory nainstalovat do stejné výškové úrovně. To znamená, aby byly ve 
stejné výšce a přímo naproti sobě. Reproduktory vzájemně neinstalujte jeden níže, druhý výše, 
případně v rozdílné vzdálenosti od sebe. 

3. Při výběru místa instalace vždy zkontrolujte, zda bude za reproduktory dostatek volného 
místa. Rovněž se vyhněte překážkám, jako jsou vodiče, palivová nádrž a podobně. 

4. Maximálního výkonu dosáhnete instalací reproduktorů do panelu dveří, případně do plata 
zavazadlového prostoru. Mezi povrchem montáže a vrchlíkem reproduktoru by neměla vznikat 
mezera. 

ZAPOJENÍ WOOFERU: 

• Připojte kladný vodič (s bílým označením), jež je součástí frekvenční výhybky, na 
kladnou svorku wooferu (označena značkou +). Stejný postup opakujte s vodičem 
záporným (bez označení) a připojte jej na zápornou svorku wooferu. Správný pár 
vodičů vyhledejte dle rozdílných velikostí jacků. 

ZAPOJENÍ VÝŠKOVÉHO REPRODUKTORU: 

• Připojte kladný vodič (s bílým označením), jež je součástí frekvenční výhybky, na 
kladnou svorku výškového reproduktoru (označena značkou +). Stejný postup opakujte 
s vodičem záporným (bez označení) a připojte jej na zápornou svorku výškového 
reproduktoru. Správný pár vodičů vyhledejte dle rozdílných velikostí jacků. 

ZAPOJENÍ ZESILOVAČE: 

• Připojte kladný vodič (s bílým označením), jež je součástí frekvenční výhybky, na 
kladný výstup pro reproduktor zesilovače (např. + L). Stejný postup opakujte s vodičem 
záporným (bez označení) a připojte jej na odpovídající záporný výstup pro reproduktor 
zesilovače (např. + L)  

Výše zmíněný postup opakujte pro všechny kanálu vašeho audio systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Při zapojování dávejte vždy pozor na správnou polaritu (+ nebo -). 
Reproduktory nikdy nepřipojujte přímo na kostru vozidla nebo k napěťovému zdroji. 
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